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STROOMEESTOE
Aen den koogeedeknwelgeborengrootachdaeren Heer

Heer KORNELIS de VLAMING
van OÜDSHO OREN,

Ridder, Heer vanOudshooren en Gnephoek &c.

iBurgermeelterféc. en tyed'ter Admiraliteit tot dmfterdam.

fYn zanggodinne wijd eerbiedig haer gedicht

Oüdshooren toe, en treet vrymoediger in 't licht

Op zulk een' grooten naem,al komtze min verheven

Van trant , en telkens van haer onmaght neêrgedreven,

Alsze op haer pennen fcheen te (tijgen van den grond
;

Die luifter legt haer weer de woorden in den mond

,

En zetze leven by. wie kan haer vier bedwingen !

Nu 't haer gelukt den lof der oude ftamte zingen,
' * 3 Die



Die fchier voor eene trits van eeuwen , opgevoert
Ten BiiTchoplijkenftoel, het maghtig Sticht, beroert

Als in een' Oceaen van bittre ftaetkrakkeelen,

En vreeffelijk geichökt
,
gefcheurt aen alle deelen,

Beftraelde met deii glans van haere myterkroon
;

Die op 't eerwaerdig hooft van VVillem eens 200 fchoon

Te gloeien fcheenï naewienze eerbiedig, op't behaegen
Der kriftewer relt , wierd aen Jakob opgedraegen j

Twee Ridders ,telgen uit O u d s h o o r. e n s gryzen ftam.

Enfchoon'tAcrtsbifdomaeneen heimelijke vlam

En teering quijnde, door den nijt der vloekverwanten,

Dietegen't wettig recht der Biffchoppen zich kantten,

Noch zwichte 't voor geen' [ïovm vari oorlog ofgewelt

:

Maer reikte van den kant des Yillls , tot het Scheld

Met zijn gewijden ftaf. Het is de haet ontfehoten,

Dien ouden Stamboom"ftreng te moeien van zijn looten.

Zy (looft zichzelf vergeefs te barfte, en fpilt haer kracht.

Gelijk de Noordzee, als een zeehoos onverwacht

Van een fcheurt
5
en naer ftrand gejaegt van onweêrbuien,

De zonne blind ,en Ichent het noorden tegen tztiien,

Het hooft van Vliffingen en 't zwacre paelwerk beukt,

Enftootop ftootrammeit: maer dat ftaet ongekreukt

Op zijnen wortel , en verduurt de felle vloeden,

Totzy vanzelf hun drift verliezen onder 't woeden.

Hetadclijck gedacht, in zulk een' langen ry

Van eeuwen nok gefcheurt , nu uit de heerfchappy

Ge(chopt,dan weer in top gedraegen, naehet keeren

Der ftaeten,en de zucht der maghtige overheeren

EnGraeven, ftak het hooft weer boven t'Amfterdam,

En zegende de Stad met d'eere van haer' ftam
3
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Ruim voor twee eeuwen in het ftaetbewind geheven

Op 's Burgermeefters ftoel , een glory, die den neven

En looten voortgereikt, nu noch d'OüDSHooRENs kroont,

En dankbaer hunne deugd erkent 5
maer niet beloont.

Gebeurtonsd'eerejdat wy 's Burgervaders ooren

Met onze ftroomwijze en den lof van 't Y bekooren

;

En hy den ftrengen boog der ftaetzorg, jaer op jaer

Ten dienft des lands gerekt in oorlog en gevaer,

Ontfpanne , en eenmael zich gewaerdige te keuren,

Waer zich mijn Stroomfeftoen met voeghelijke kleuren

Schakeert , offchiet te kort in bloemen en fieraet

:

Mijn Stroomnimf wil met vlijt zich reeglen nae die maet,

En zelf haer eigen ftem en klanken overzingen.

Nu kruiptze lange den kant
5 en volgt A& ftroonielingen

Vanachtrenin hunzogh op Thetys feeftbanket.

Of treet den Ygod nae en zijn doorluchtig wed,

Hetzyhy vreedzaem ftreeft,ofvreefTelijk aen 't loeien.

Komt langs verdronken veld en akker heenevloeien.

Maerminder achterhaelt mijn zangheldin den lof

Der zeevaert,en bezwijkt in zulk een keur van ftof:

Daerzein zoo eng een perk gedwongen en beflooten,

Als maerinfchaduw groetde Nederlandfche vlooten,

Die daeglijx dryven opdenYftroomaf en aen,

Een'milden oogft vanfchat infcheepen en ontlaên,

Enhiergemaert, geen vloot vertoonen op de plaflen,

Maer een geweldig bofch , ten golven uitgewaflen,

Geduurigwecr gefloopt en weder aengegroeit,

Een fchrik der zee , zoo ver Neptuin om t aertrijk vloeit:

Het zyze alleen om winfthet fchuimend pekel kloo ven,

Ofbrullende vanhaet, en tYperk uitgeftoven,
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De rovers temmen en brantfehattersvan de zee,

En koopen met het bloed der vyanden de vree.

Of blixemen in 't oog der Afrikaenfche mooren,

De waterhonden , tot oneedlenroofgebooren.

Maer fchoon de ftem my in zoo zwaer een werk begeeft,

Die klinken moeft , zoo ver de kiel op 't water zweeft,

De zon de vlooten volgt, en voorgaet met haer ftraelen,

Of fteil uit haeren trans die hen op 't hooft laet daelen 5

Dat fchroomt Oudshooken friet te naedren, die een lit

Der hooge Zeeraed, wringÉ den winden het gebit

Kort in den mond , en laet zomwijl , om lucht te fcheppen

Op 'tzeilrijkY, matroos zich in een roeijacht reppen,

En kleene floepen ; fchoon zoo menig zeegevaert

Gereetftaetopzi;n\vcnU. Aatïs der goden aert,

Dat is hun trant , elk aen te zien met gunftige oogen,

Elk te waerdeeren naezijayver en vermoogen.

De zelve koelte die de krijgsvloot voert uit zee,

Brengtook den boeier en galjooten op de ree.

De zon, die met haer' glans verquikt Olyf en Ceder,
Lonkt tijdeloozen toe in 't eerfte lenteweder,

En queekt de veltbloem aen. de zee ontzegt geen' vloed

t'Ontfangen , fchoonhy kruipt en fleept met traegen voet,

Zoo wel als die van trots en hovaerdy gezwollen,

Met vliegende karros komt in haer' boezem rollen.

Maer loopt mij n ftroorngodin met al te flaeu een toom

:

Wieftamert nietind'eer van 's werrelts rijklten Aroom.



VOORREDEN.
Eelen zal het miffchien vreemt voorkoomen,dat wy dus

brect in den lof van eenen Stroom uitweiden,wiens paelen

en grootte met weinig woorden waeren aen te wijzen:want

fchoon men niets zoo gemeen vint by de Poeeten,als de be-

fchrijvingen der vlocden,die zy zoo fierlijk in hunne werken fchakee-

ren, alsdiemethunzilvre wielingen door den aerdkloot heenevloe-

ien : nochtans is het een ongewoonte , een geheel werk van die doffe

te weeven,en een ontvruchtbaeren arbeit, 't en zy men de zelve verrij-

ke met lleraeden en loofwerk, en die eenen glans byzette dooreen

vermenginge van gevoeghlijke verwen : 't welk minder is te bepaelen,

en naer eenerhanden regel te fchikken ; om dat veelen ruftigh den

dichter eene vryheit inwilligen, die hem anderen, van naeuwer gewin*e

in de dichtkonft,voor een vlak van ongebondenheit en onbefnoeiden

ftyl zullen aenwrijven. Quintiliaen berifpt in Ovidius deweelige o~

vervloeientbeit vangeeft, en rijkdom van verftant ; daer anderen, om
dezelve, hem als eenen Fenixdichter in top verheffen, wy hebben

ons niet ontzien den ruimen toom te neemen , en onder de glorie des

Yftrooms , ook de maght van Amfterdam te trompetten , en de zee-

vaerd , de zenuw der Nederlandiche mogentheit, op te haelen. 't ge-

heele werk hebben wy in vier boeken afgedeelt. indien men die nad-

den juiften draet moeit fchikken , zoude het eerfte en laetfte elkando-

ren in ordre volgen : want even als het eene boek den zoom van het

Y befchrijft,gelijk die halve maenswijze zich kromt langs de ftadt;zoo

verhandelt het andere, het overige deel van den Ykant, de Waterland-
fche dorpen, de befchryving van den Yftroom , en de gefchiedeniffen

daer voorgevallen, het tweede boek, nae die verdeeling het derde,tek

de vaerten naer andere geweften op, en de fchatten, die,door de zelve,

in den fchoot van het Y worden uitgeflort. het derde,'t welk anderdns

het lefte zou wezen, begrijpt de verzieringe van een krakkeel der

vloedgoden, op de gulde bruiloft van Thetys en Peleus, met zulk eene

vrypoftigheit opgezongen
,
gelijk d'aeloude en hedendaegfche dich-

tershunne ftoffen en hiftorien onder de fchaduw van fabelen en ver-
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dichtfelen bewimpelden, want fchoon wy niet onkundigh zijn,dat ee-

nigen zich aen de naemen van goden en godinnen ftooten,om datze

naer der heidenen gewoonte zweemen ; en anderen alle onnatuur-

lijkheiten onwaerfchijnlijkhedenftrcngelijk uit de poëzye verban-

nen ; mcenen wy echter te konnen volftaen, met de eerfte te gemoet te

voeren, dat de zon der kriftelijke waerheit al lang zoo helder door de

dampen en den nacht des afgodendoms is doorgebroken, en rijke-

lijk alom haere ftraelcn verfpreid heeft, datniemantvoortaenonbe-

wuft is , hoe diergelijke naemen, als een tael der dichteren , in gebruik

zijn ; die, om hunne werken met meer luiiter op te tooien
,
gewoon

zijn d'elementen en levenloozeftoffen,als perfoonaedjen in te voeren.

Dus verftaen wy by de watergoden , eenvoudig genomen , niet anders

dan het water, wien het echter luft de naemen der vloedgoden , op
andere hiftorien of gevallen te paffen, zonder wanfchiklijkheit, dat

wort aen zijn keur en overlegging vrygegeven. ondertuflehen geloo-

ve ik niet, datmen iemantzoo quaetwilligh of redeloos zal vinden,

die ons de naemen der goden &c. als een merk van'theidenfch on-

geloof zal willen optijgen, en voor een ongerijmtheit toefchrij-

ven : fchoon de Fenix der geleertheid , Huig de Groot, dit zelf

fchijntgevreeft te hebben; gelijk blijkt in eenen brief,aen zijnen broe-

der Wilhem de Groot gefchreven, en voor zijne latijnfche gedich-

ten uitgegeven, waer van de zin hier op uitkomt; dat hy ducht -^ofmen
hem ten argfien nae mocht duiden^dat hy zomtytsgoden invoert. Hy
beknt dat zulk fch*ijven eenflreep van reukelooshett had verdient*

tentyde, dat het heidendom als koningin heer/chte-, 't welk nu zonder

eeniggevaer was: dewijl elk weet dat met die naemen zomwyl dege*

(larnten-t elementen , ofgreften, en zomwijl de mogenthettvanden

eeni^en waeren Godver/tam worden. Het orakel der hedendaegfche

Latijnfche Poeeten, Nikolaes Heinfius, verdaedigt zich zelven by-

kans op de zelve wijze, voor den koftelijken beemd van zijne gedich-

ten : want nae dat hy gezegthad, byzonderlijk tot naevolgtng der

ouden , de benaemingen der goden gebruikt te hebben , en zich heel

vreemtvan hun ongeloof te houden: beroept hy zich, op de oud-

vaders , en voorvechters der eerfie kriftemn > die zelfin hunjehrif-

ten



tentegen de heidens en afgodipén, Jupiterveor den hemel, /fpol en

de Muzen voor de geejtigheit der aichtkonft, én Venus voorde min-

ne , noemen , en van de naemen van Tinto, Styx, Fortuin en diergelij-

ke overvloeien. De hiftoriefchilders ftoffeeren hun tafcreckn rijkelijk

met beelden van goden, die op hun verziering pallen, hier fchuilen de

minnegoden in feftoenen van myrten , en bloemen, uit Adonis bloet.

gewaden 5 daer zietmen Mars den jongen oorlogsman het vier in 't

hooft jaegen , en een hart onder den riem fteeken : elders verfchynen

de hartstoghten , en neigingen van tooren , nyt en andere , ofdejeugt

en ouderdom in de gedaente van werkende perfoonen. de beeldhou-

wer verziert vrymoedigh alle foorten van watergoden , met hun krui-

ken en kranffen naer zijne vindinge uitgebeelt ; hy vertoont alles met
maght van beelden en goden, wie telt al de Jupiters enDianendie
daeglijx uit fteen worden gehouwen, en in alle hoffteden ten toon ge-

flelt ! en zal iemand van een gezond oordeel gelooven , dathun oog-

merk zy d'afgodery tehandhaeven enftijven > niemam die het Am-
fterdamfche kapitool , het achtfte wonderwerk der werrelt, en

onze nieuwe paleizen langs de heere en keizersgraften , met zoo
prachtig een beeldwerk van goden ziet opgeheemelt , zal ge-

looven, dat ditgefchiet, om het verftorven Heidendom en zijne

ongoden, uit den afgrond, en aflehen weder op te wekken, met
geen reden kan iemant de vryheit des dichters befnocien , die in de

fchilderkonft en beeidhouwery wort geleden : behalven dat de din-

gen die men ziet, een grooter voetftap en indruk nae zich laeten , als

die alleen gelezen, en met minder krachtige verbeelding door het ver-

ftant begreepen worden.

De onwaerfchijnlijkheit evenwel die door de benaemingen van
goden en de fabelen der aelouden , op hunnen trant ingevoert , fchijnt

Veld te winnen,zal moogelijk eenigen van zoo groot een gewight toe-

fchijnen,dat zy daerom,alles wat'er nae gelijkt,als ftrenge Katoos,zul-

len willen uitroeien, doch die met my verftaen, dat de flerlijkheit van
vindingen een waere hooftdeugd der Poèzye is , zullen lichtelijk toe-

ftaen, dat het den dichter niet alleenlijk vryftaet, maer dat hy zich

moet bevlytigen , om met die fchatten zijne ftoffen ['t en waer zy het
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niet lyden konden] te verheerlijken, van welcke vindingen ik de geef-

tichfte oordeele , die op den leeft der oude en befaemde dichters

fchoeien , als die , van hand tot hand overgereikt en gezuivert , een

fpraek der dichtkonftenaeren zijn geworden: zoo wel als de rechtsge-

leerden, artzen, en inzonderheit de füozofen en redenaers, met eige

wyzen van fpreeken,van andere taelen afgefcheiden, beknopt hun ge-

dachten uitdrukken, wy zullen ons hier wederom met een fpreuk

van den welgemelden Heere N. Heinfius behelpen, en die om de fier-

lij kheit der taele ten deele byvoegen. Fabulis etiam, quam par e-

rat ,frequentioribits , iifojue ex ultima depromtis antiquitate , verjus

fubinde meos afpergi, nondefore,qui reprehenfurifint, jamdudum
pravideo. een weinig daer nae volgt. 'Praflantium fane ingeniorum,

quorum operafelici ac curapoefis perpulchre de novopoïlrenatas lit-

teraspoiita (it& exculta,cum tam noftro hoc quamJuperiorifieculo u-
berrimusproventus fuerit ac annonaperquamfacunda , in eo tarnen

peccajfe iüorum plerique funt dicendi, quodneglectufabularum , ab

antiquitatis amulationelongius recejferunt. Nos Ttutarcho maxima
gravijjimoque aucJori adfentimur , po'èfin «pS*» plane et&wv effe:

fabulafque vitam atque animamMufarum nuncupare non dubitarim.

dat is : Ik heb allang welvoorzien dat hetmy aengeen berifpers zal
ontbreken , om dat ik hier en daer in mijnegedichten meerfabelen , en

die uit degeheimflefchatkamer der outheit opgezocht, vermenge , als

juifi van nodenwas &c. fchoon het ontre nt onzen tijt aengeenen rij-

ken oogsJ van zeer voortreffelijke verflanden heeft ontbroken , door

wiergelukkige hulpe en zorg depo'ézy op nteusQnae dat degeleertheid

weer heerlijk haer hooft heeft opgefteeken) gebout engepolijft is ge-

worden : zoo maghmen nochtans veelevan hen befchuldigen , datze,

door kleinachting van hetgebruik der verdichtfelen,te verre van den

voorgangm voetftappen der ouden zijn afgeweken, wy houden V met
dengrootetfPlutarchw,dat de dichtkonft zonder verzieringizonder
ver/tering en zielloos is, en ik noem vrymoedig deverziering,degeefi

en 't leven derpo'èzye. ontallijke fabelen,en die geenwaerichijnlijk-

heit hebben als uit den zwier des dichters,komen ons alfins te vooren.

Homeer vloeit daer van over. Virgijl brengt Arifteus, den byefokker,

onder



onder 't water, by de vlietgodin Kiymeene,zijne moeder,in den rei der

ftroomvorftinnen , dacr hy de bronnen der voornaemftc aertsvloeden

ziet : hy wort in 'tpuimfteene hofder vlietgodin ten bankette genoo-

dight, en onderwezen, hoe hy op 't Ematifch ftrand, den zeewichelacr

Proteus moet verftrikken,en uit zijnen monde met dwang den aert der

byen leeren. De zelve, laet den Tybergod, met een kroon van riet ge-

huld, den flaependen Encas aenfpreeken,en hem het geval van Askaen

voorfpellen. Nazo geleit Thezeus met zijne fpitsbroeders in 't paleis

van den vloedgod Achelöus , die hen nodight, in de ftilte van zijn hof,

den vervaerlijken oploop der baeren t'ontduiken,hen vrolijk onthaelt,

en met vertellingen den tijten 't verlangen van zijne gaden bedriegt.

In het godlijk werk, de baerende liiaegt, van Sannazaer, fpelt Proteus,

in een rey van Nimfen en vlietgodinnen aen den Jordaenftroom-

god de aenftaende mogentheit van den Heiland des werrelts. In het

derde boek van de Lufthoven,door den geleerden Jezuyt RenatusRa-

pijn gezongen , verheft de bronnimf Ifis , by den brongod Askaen ter

maeltijt,tiuTchen andere vlietgodeflen, gezeten, op denfehoonen Hy-
las , den metgezel van Herkules , en ontfangt hem in het water. De
Heer Vondel laet in zijn geboortedicht van Prins Willem van Naffau,

de haegfche Vyvernimf met al haere gefpeelen en waterftoet, uit den

grond opborlen , zy zitten in den vyver dwars en fchrylings op dolfij-

nen, en vermaeken zigh met waterfpeelen.de zelve voert in zijn treur-

fpel van Palamedes,Neptuin fpreekende imgelijk ook de Droft Hooft
den Vechtftroomgod , in zijn Geraerd van Velzen, en Wat is onder

de toonneeldichters gemeener ais *Deus e ïMachina 3 eenen god
ten tooneele te voeren , die den knoop der geheele treurftoffe ontbin-

de. de konftenaers echter konnen allerminftonwaerfchijnlijkheden in

tooneelwerken toeftaen, als die een waerachtige vertooning van een
ware gefchiedenis behelzen , en den toeziender daedlijk hinderen, als

zyvande natuurlijkheit afwijken, de heilige fchryvers zelfzijn niet

vreemt geweeft,van levenlooze ftorTen,als levende en verftandige per-

foonen aen te fpreeken. Koning en Profeet David gebiet zonne en

maen<> alk lichtendefierren-y en de wateren die boven dehemelen zijn,

den Heere te loven ,gelijk ook de afgronden 3 vier en hagelt fneeu en
**
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damp en denftormwint. de zelve vraegt in het h ondert en veertiende

harpgezang dez.ee , waerom datze vloot ? en denjordaenflroom, dat

hy te rugge keerde ? de bergen , datze opfprongen als rammen , en de

heuvelsy als lammers ? zoo geeft hy elders de zee oogen ^^.Is hy zegt,

datze ifra'els vlucht uit Egyptenaenzagb, en de rivieren handen,

alshy 'm het achtennegentichite gezang hen aenmaent met de handen

te klappen, welke wijzen van fpreeken t'eenemael nae den trant

der dichteren en hun verzieringen gefchikt zijn , en de majefteit

der heilige harpgezangen zonder twijffel vermeerderen, maer waer
toe meer voorheelden opgehaelt , daer toch alle Poeeten hier

van overvloeien > wy hebben ons niet gefchaemt inde fchaduw
van zoo groote lichten te fchuiien : 't zywe zomtijts de verzie-

ringen op hunnen trant hebben naegebootfl , of die van hen ont-

leent, in ons werk, nae onze ftoffe gefchikt, ingevlijt. zy fchee-

nen my hier noodzaekelijk. maer gelijk overal in de dichtkonft,

is byzonderlijk hiereene fcherpe naeukeurigheit van noden, op dat-

menzc zoo niet op eikanderen proppe,datze door hun meenigte,als

een deel razende Bachanten , met woelen en fchermen den lezer ver-

byftercn : of zoo ftij f en ftram inplakke , datze, als domme ftokbecl-

den, metkrytende werktuigen wanfchikkelijkbewoogen, meerder

deernis of verfoeying,als vermaek verwekken, ik heb ook de fchrael-

heit der (toffe te gemoet gekomen, met nu en dan uit te weiden met af-

wijkingen ,
[die hy de Latynen 'DigreJJien worden genaemt] welke

ik, 't en zyze als by 't haer in 't gedicht worden getrokken, oordeele

cenc byzondere rijklijkheit het werk by te zetten,hier in op den voor-

gang der doorlugtighfte Poeeten fteunende , die zich zelven fchijnen

gevleit te hcbben,als zy die,gelijk een' koftelijkcn inflag,wiften in hun

ftoffe in te werken. Virgyl , en al de Griekfche dichters, maer byzon-

derlijk Nikander, in zijn landgedichten, fpringen gclukkelijk van hun
ftoffe,in byverdichtfelen over,om den lezer te vermaeken. Makrobius

tekent aenjdat Virgijl,de fchrale en laftige befchryvinge van den land-

bouw telkens met een uitweidinge tempert,en dus den lezer te gemoet

komt : want in het eerfle boek van zijne landgedichten heeft hy de

voorteekenen van onweer en /lormen : het tweede is met den lof van
het



het landleven opgepronkt , het derde eindigt met een fterfte van

't vee ;
gelijk het vierde en laetjle met de hiflorie van Orfeus en Art-

Jleus. dus hebben \vy meede met verfchéidenheitvan invallen den

luft van den lezer wakker gehouden , en zijne veizaedheit willen be-

letten, by al dit komen noch tot een ongemeen flcraet de konftige

printen van den Geeftrijkcn Romein de Hooge ; waer aen wy niet

twijtfelen, ofde kenners zullen ftofFc tot vergenoeging vinden.

Maer gelijk wy in dezen Yftroom byzonderüjkopdc verdichtfe-

len hebben toegeleit,zullen wy ons miflehien nae dezen verder in een

werkftuk van langer adem inlaeten; 't welk onder de hand alreets be-

gint te groeien , en waer in de ftof geen hcideniche fabelen , of ande-

re van diergelijken aert, toelaet.

Eindelijk, indien het my geoorloft was de woorden van Cyrus, den

Monarch van Perfien, zonder opfpraek op my te paflen,ik zoude zeg-

gen, dat ik meede zomwijlen eenigc mijner vrienden, om hun oor-

deel te hooren ,
gelijk hy den Lacedemonifchen Lyzanderin zijnen

lufthof, op mijn ftroomgereght onthaelt hadde , en u , mijn lezer , nu
meede op het zelve noodigen , en gelijk de Koning van zijne planta-

gie zeide : deeze mantelïngen en drteven zijn van mijn vindinge9 die

bedden , bloemperken enprteelen zyn alleen door my dusgeleit : zoo
zoude ik u mede laten vertrekken , met te zeggen , dat ik het dus met
voordacht en keure hadde uitgewerkt, en goetgevonden.

I N-



INHOUD
Van de Titclprint.

Hier toont zichAmfterdam als een verfierde maegd.
T>e Keizerskroon bedekt haer opgeflrikte haeren.

*De mantel is bezaeit met kruis op kruis, zy draegt

Eenfepter met een handen oog. de zilvre baren

Van 't Tbe/proeien haer' gevlamden keurs , en voet.

In haerenfchildis't merkvanRaeden Borgerje•

Zy zit als aen denzoom vaneen' befaemden vloed,

Enftreelt den Tftroomgod, die, leunende op haer dye,

T>e druppels van zijn' baert , alspaerlen , langs haer kleet

Laet rollen, zijne kroon munt uit in koftlijkheden.

Hy heeft een watervat in d'eene hand , en treet

In 9
t water met een

9
voet , hier dieper uitgegleden

,

*Daer d'andre Campus,door zijn droogte,aen 't oog verbselt.

Hy draegt een breeden riem, die Zuiderzeenajaedm
Opt ooien metfefioen en kranffen , net verdeelt

CHet zeegewafien , en affteekende Jieraeden.

Alcyone , in een meeuw verandert , en op 't neft

Noch broeiende , word hier den Tgodaengeboden,

Om zijne heerfchappye in^tganfche zeegeweft.

*De troon, voor't 1gefticht door laft der watergoden,

Wort door vier IDeelen van den aerdkloot onderfchoorU

*De hooge waterftoeipronkt met het nieuwe wapen

Van Amfterdam , en 't oud, verandert op het woort

*Des Tmonarchs. men tziet deTritons zich vergaepen

Aen zoo veelpracht , en met den drietant ftaen ten toon.

^DeScheepvaerd en Merkuur ver/teren 's ïgods kroon.



kA E N

JOANNES ANTONIDES,
Op zijnen

Y S T R O O M
Yn herflèns zijn nu ongebonden vry.

^ Mijn eige geeft magh diemetluftdoorwaeren,

En varl mijn aengebooren poézy

Ontfluitze op nieuws de halfgeflotenc aren

:

En korntge die door vriendfehap , ongehoopt,

Zo heufchelijk noch ipooren daerze loopt }

Ik voel de fpoor van uw verzoek zoo wel,

Dat ik , hoe thans van vryheid opgeblazen,

Noch eens zo rijzend van gedagten zwel;

Om mijn genegentheid , door heilig raezen

Van vloeiend rijm , te geven vryen toom,

Tot lof van u, en uw' doorlachten ftroom.

Aen d'een zy roert de groote mogentheid

Des fleren Leeuws van zeven vrye Landen

Mijn dichtrompet, ten oorloge aengevleit

,

De hooghfte lof vanedele verftanden:

Maer grooter gonft ftreeft deze drift voorby

Tot lof van u, en uw doorluchtig Y.

ff ff ff Aen



Aen d'andre zy verrukt de minzaemheid

Der lieve vrê mijn luit, om op te fpelen,

Hoe zeker , hoe gelukkig zy'er weid

In 't eeuwigh fchoon van Neêrlands luftprieelen.

Noch zingt mijn Zangheldin met grooter moet,

Tot lof van u,en uw
5

doorluchten vloed.

Maer denk niet , dat ik op den ouden trant

Van HeLkon, dat groot tonneel der gekken,

Uw gadeloze geeft en vlug verftand

Zal roemend zoeken hoog in top te trekken

:

De Hemel, dien gy des te danken hebt,

Heeft in dit deel mijn roemen onderfchept.

De lof en faem wort in der daet verkleent,

Wanneermen die loftuitend wil vergrooten.

Hy zegt het al , die zegt het geen hy meent.

Ik heb u hier mijn Poëzy ontfloten,

En nevens die het binnenft van mijn bord,

Bey van blanket noch zotten lof bemorft.

D. Buis ero,

Op



Op den lof van denSTROOM,
Gezongen door

JOANNES ANTONIDES.
FLÜVIUS REGNATOR AQUARUM,

Oorluchtige Ysuoom, laet u hooren,

Indien gy uw geluk befeft

:

T>e dichter is 'm 't ent gebooren,
^y±=><^^» T>ie zijnen toon op u verheft-.

En alle Nederduitfche tongen

Verdekt op zijne fchoone wijs,

Van lufl en yver aengedrongen,

*Dw weits te weiden, u ten prijs.

Zoo wijt de fixe zeilkompajf/en,

'De zon zien ondergaen en wajfen.

^De ftroom valt fmal voor zulk een' zanger,
Benaeut door dijken van weèrzy,

Vijf mijlen lang 5 of weinigh langer.

In Zuiderzee verdrinkt het 7:
LÏltaer uw trompetter acht geene engde,

En laet zich leeren wijt en zijt.

Hy rekt en fpant uw korte lengde,

Zoo ver de kiel op anker rijdt

:

Zoo ver Homeer en Maro beide

T>en lofvan Xantus oeverfpreide.

Twee hooft(leen aen uw rechte zyde

Beftellen overrijke ftof

i^Aen hem , die zijn gedachten wijdde

Om eene waterkroon van lof

Te vlechten om uw bieze haeren,
*** 2 ZOO



Zoo wijt de Faem zich hoortn laet,

*De waterreien op de baren

Ziet trippelen op Tritons maet,

En levendige zonneglanjfen

Van gout op^tzilvre water danjjen.

Geen nevel zal uwe eer verduifleren.

Zoo lang twee rijke nabuurjleên
Naer 't ruijjchen van uw water luiflereny

En gy van elk wort aengebeên,

*Daer meereminnen, uitgekoren

In uwen dien/l , gereet ten difch

Opfchafflen eenen vollen horen

Van ooft , en wiltbraet , vleefch en vifch,

En nektar , op de Muiderbergen
Gewaffen om Tarijs te tergen.

Voorwaer dit ü 't banket der Goden,

1)aer niets ontbreekt, hier groeit het al.

CMen magh hier koningen op nooden.

Nu braekt de nijt haer hart engaU
Hier riekt de kruitgeur der Molukken,

Enwat dewerrelt teelt in'tront.

Hier ü het lekkerlant te plukken,

En d'appels groeien in den mont.

AnionideS) hou op van roeien

:

Wy dryven waer uw vaerzen vloeien.

J.
V. V O N D E L,

Op



Op ^jjne Afbeelding.

SUBSTITIT UNDA.

Zoo bedt Antonides zich zelven levende uit,

Niet voor '
t
gezicht, maer meteen goddelijk geluit

L>es ï'ftrooms , acngenaem in alle opmerkende ooren :

Als hy een' nieuwen toon op Hollands Hooftftroom zet,

Staet gryze Triton ftom met d'oude zeetrompet.

Hier haelt zijn zangluftftofuit Aemftels vollen hooren.

J. V. Vondel.

O <P

DEN YSTROOM
Van

J.
ANTONIDES.

It mare proruptum y & pelago premit arva fonanti.

ijd dan het Y by't Pampus dat verlet,

Dat, als hyzich, door 't gretig nederftroomen,

Voorbarig heeft geworpen uyt zijn wed,

Zijn ftroomkaros geen water kan bekomen >

En heeft de Zee, die 't Zuyderdiep bevloeyt,

Geen nats genoeg, om hem weer vlot te maken,

Ten zy de grond , waar langs hy fchuyft en roeyt,

Zich voel geplet , met klotfen en met kraken >

En moet hy dus zijn groote zegepraal,

En zee-gepraal der hooge koopkafteelen,

Op zulk een zoom gefteuyt menigmaal,
*** 3 Om



Om 't zwaar beflag aau mind'ren te verdeden >

En moet hy dus dien onwaardeerb'ren buyt

Vertrouwen aan onwcerb're kaag en boeyer,

Of op een platgeboomde fteygerfchuyt

Domfchotig zien verboet'len van een knoeyer >

Neen , neen , men heeft die kladde in 't minfte niet,

* T*abu
%

In zijne * trappe- en palmkleed , aan te vryven
& ™fl" Die hoogberoemde , en hooggeërde Vliet 5

Nu luft hem eens in platten fchulp te drijven,

Als waar 't te Rome in 't Renbaanfpelgefpan

:

Dan wil hy lieflldoen pralen zijne monden,
(DeTyber zelf gaf hier het voorbeeld van)

Met vloot by vloot van over zee gezonden :

Doch dien 't aan nat noch water oyt gebreekt,

't Zy dat hy poogt een fchenfmet uyt te wafTen,

Of dat hymet verbolge toonen fpreekt,

En fchip en vracht kan domp'len in zijn plaiTen,

En heeft althans de dapp're Antonides
Zich tot zijn lof zoo heerlijk opgeheven,

En zoo dien vloed doen bruyzen uyt zijn fles,

Dat zulk een fchets kan ftrijden met het leven

:

Dies elk verheugt, verwondert, en verftelt,

Niet vatten kan die rijkdom van gedachten,

Dees zuyv're taal , dat klemmende geweld
In eygenfehap van woorden , vonden, krachten,

En wetenfehap , ftaatkunde , ftaatbelang,

Bedrevenheyd in and're werelds deelen,

En wat den eyfch der fcherpfle wet bevang,

Om een volmaakt konftproefltuk voort te telen:

O , roept hier eik , zy zijn elkand're waard

,

Die groote Vloed zoo hcerelijken Schrijver,

Die Schrijver zulk een voorwerp zoo vermaard

;

Hoe quijt zich hier aan beyde dezen yver

!

En wouw men dan dat iemands pen ontftak

Een flikkering , en fchemerlicht van vaarzen,

By



By zulk een Zon , als of'er iets ontbrak -

y

Een platte (lof by hooggehielde laarzen !

Geen water dan (\vy zeggen niet , in zee

Te dragen ; want wien zouw dat niet verdrieten >)

Geen water danflechs met een dorp oftwee

Tefprenk'len,daar een zee zich uyt komt gieten

:

De Yftroomeyfchtgeen water, ten behoef
j

Antonides geen loffpraak flau van klanken

j

Eengoude lijft wierd doofop zulk een proef,

Ofhad zijn glans dat konftpaneel te danken 5

Onbillijk dan , dat valfch vernis begruijz'

Datheerlijkwerk,enpraalftukvan vermogen

:

Wie woorden geeft , ik houw de mijne t'huys,

Voor *s fnel vernufts doordringende arendsoogen.

Ofmis ik > zoektm' een bruyne drift miflchien,

En eene grond van modderverfbeftreken,

Op datfe alhier voor donk're fchadu dien',

Waar op het licht te fterker af kan Heken >

Men nëemze dan , en drijfze aan eenen hoek

:

Ik zoek geen glans , die maar verfchooning zoek.

J.
OuDAAN,

A D



A D

JOANNEM ANTONIADEN,
Y R LAUDES,

Belgico carmine egregie celebranten!

Ecloga.

M Y C O N.

Ox erat , ér pitrofulgebat lumine 'Phcebe,

Obdutloque dies nondum albefeebat Eoo,

Ccerulaque , & nulli turbarant flumina venti
j

Suprema cum forteMycon confedit inalno
cPifeatori medioque locumfibi legitin Ta,

Undeurbem immenfam adfpettans , fluviumque potentent,

Suavibus orditar niimerü , fallitque laborem.

Namque canebat , titi ceelo acceptiffimus amnis

Amftelias praterveëïusturrejque domofque

Liberiore fluat campe ,& fe mergat in aquor

:

Turn lavum latus>& quaferro ignique Tyracmon
Navibus infudat longu , ac brachia verfat-,

tJMateriamque regit docilem , fingitque regendo.

Hinc aliamfefe in partem defiecJit, & omnes

CMiraturlato difpoftas ordine proras,

Lunatamque urbis faciem^ &volitantia longe

Carbaja , diftentofque finus pandentia ventis.

Haludunt, iÜ£ fiantpulvmaribus altis.

Tune & divitias magni , virefque , decufque

F/uminis , Amfteliaque canit commercia gentis,

Utque rates toto difcurrant denique ponto

:

Quaque Ajia, Europequefinu admiranda recondanty'

Qua Libya tellus atque extremi Gara?nantes,

Et nojiro divifa refundat America ?nundo.

Inde Caledonios amnes, Rutupinaque faxa,

Vicinumcjue refert Tamefin , Gallumque fuperbis

Sequanamaquü y Ligerimquenova/ta ta>tafècantem,



'Pracipitem & curfu Rhodanum wingent
lemque Garumnam>

AtqueTagum, atquejïtasextremo in vefpereGades,

Xyrrhenumque aftum^ & Siciili (du otia Zanden*
Quique unda Venetas interfluit Adria moles.

Addtt & ^/Egaum pelagus, Smymaque recejfiM)

Addit Aïexandri muros, feptenaque Rtli

Oftia , defertafque Jovüjïtientis arenas

:

*Pracipue Rubri cenfum maris ^ Jndaque regna,

Nardumque, cajïamque, &olentes cinnama filvas^

Auroraque domos , gentefque y urbefquerepofias,

Quoque prius nulla fteterant in litore puppes.

Cantat & ut Mauros fulcarit navita fluflus,

Atque Magellani intrepidtisfervent ia mundi

Tranfierit vada , *Pacificumque recluferit aquor,

Et venas , Teruana , tuas : Ut robore muito

Iverit in Borean , atque indignantibus undis

LucJantem oceanum, ac medtam perfregerit Art~iony

Infanamque nivem , & glaciei immania c/au
ft
ra :

Et qua Trinacriis jattat crateribus ignes

Hecla pares , glomeratque undantem ad fidera nocJem.

Talia dum memorata, tenebris evolverat orbem

'Purgatufque dies pleno fulgebat Eoo,

Quando levesfluitare videns fine pondere naffas

Legït Una Mycon , duxitque ad mcenia pifces.

At GenitorJonitum cognovit gurgite ab imo,

Omnefque exiliere cavo Oceanitides antro

Lucentes choream in numerum , plaufumque cientes

:

Cymothoë, Drymoque , Thaliaque, IDynameneque,

Nifeeque , Rhanifque , & coerula Limnoria^

Atque Hyale^ atque R/joe cum TeutonicaGalatea.

£>jas mter forma ante alias praflanteforores

hlava comas Galatea virenti fronde Myconem
Implicaty <cternoque comas obnubit honore.

P. Franc i u s

T T T T Op



Op den

Y S T R O O M,
Van

JOANNES ANTONIDES.

Aloude Rome ftond verzet,

En opgetoogen onder 't hooren,

Toen Maroos fchelle krijgstrompet

Zoo deftig klonk in ieders ooren.

De Tibergod ftak , op 't geluid

Van die betooverende zangen,

't Eerwaardig hoofd ten golven uit,

En bleef in 't uiterfte verlangen,

Tot dat Virgijl zijn' Trooifchen held

Had in Italjen neergeftelt.

Nu wordenwe aan den Amftelvloed,

Daer Maro fchijnt op nieuws herreezen,

Met zulk een lekkerny gevoed,

En kunnen naauwlijks onder 't leezen

Gelooven , dat een menfchetong,

Zoo verre boven d'aard verheven,

Die weergalooze vaerzen zong

Noch in den voortijd van haar leeven:

Het werk fchijnt al te groot en zwaar

Voor een van tweemaal twalef jaar.

De



De konft weid hier met ruimer toom.

En weet de waereld af te maaien

In d'eer van Hollands rijkften ftroom

:

Zy bind zich aan geen enge paaien

;

En leert (gelijk een honingby

Uit allerhande veldgewaffen

Zuigt voedfel voor zijn lekkerny
)

Zich wat haar voorkomt toe te paffen :

Zy trekt vrymoediglijk tot lof

Van 't Y uit al de waereld ftof.

O Yftroom uw geluk is groot,

Gy ziet uw gunften wel betaalen,

Voor dat gy koefterde in uw fchoot,

Een , die uw glory op kan haaien.

Bekreun u niet of fchoon de nijd

Al 't vloedendom zoekt aan te fchennen,

Op u uit onverzoenbre fpijt,

Het moet u voor zijn hoofd erkennen.

Maar fchut zijn woede, zo gy kunt,

Als 't op uw' Dichter is gemunt.

M. Dop.

**## „ IN
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YAM FLUVIUM
CARMINE HEROÏCO

Celebratum

JOANNE AN TON IDE
Vergoesio

5

Poëta Ingeniofifïïmo.

U , <\u<z Teutonlcum gradiens tygina per orbem

Defpicis hojliles , Amjleli nympka , minas.

Cujus ad illujlres ajjurgit fyma triumpkas

Heröum domitb nobilis orbe domus,

Ergbne Cxfareas olim retulijfe tyaras

Et decus a ducibus commeruiffe parum ejl f

Jam major tibi furgit kanos, dunt cingeris units,

Et tuus in mediis Ta triumpkat aquis.

Tercutit ïndignis Tiberinus peSlora palmis,

Et Vetus extincia damnat konore decus.

*1Barbara quid jaclas TSlili miracula , Mempki ?

Nomina fluminibus deperiêre fuis.

Enfjilvas kic y jBelga, tuas-, dijïentaque yentis

Car-



Qarhafa, 6? Amjlelias
,
quasbaht^ Ya rates.

Fallor f an ex imis emergunt Najades antris>

Quxque fins 'N.ympb<& defemere thoros ?

Vidimus in dotlis natitantia numina cbartis^

Et quibus antiqui non habuere fidem.

Magnlficum Veneramur opus: dunt Mufa jlupe[city

Votaque Vix Vati concipit *qua fuo.

Ne doleas afftiSle Helicon , dum deficit alter

Qygnus , Agrippina quem peperere Jinus*

Alter adejl
, fe&anfquepatrem jam pafiibus <equis

Ipfe Maroneam proVocat arte cbelyn.

Viderat boe alto latkam in flumine Triton,

Objicis ingenium quid mihi vatis , ait i

Eellerephontaeas Yam qui vertere in undas

Sic potuit, Phaebus, fi velit, efle poteft.

C. Brandt,
Ger. FiL

Op



Op den lofvan den

Y S T R O O M
Door

JOANNES ANTONIDES.
Echtfchaepen minnacrs , van uitmuntend Heldendicht,

Terwijl ghy t'voorhooft fronrt,de winkbraeu het gezicht

Benevelt , onverzaet in 't leezen van dees blaeden,

Een konfhgh ftroomfeftoen van rijke dichtfieraeden

:

En ghy verwondert flaet de handen van elkaêr,

En zweert dat god Apol 't gewoel van Pindus fchaer

Verlaet , en hier in 't Noord een voorbeelt ftelt in 't dichten,

Terwijl uit yder vaers zijngodheits ftraelen lichten:

Bedaert u , blijft niet door verwondering verrukt j

Het is geen wonder , fchoon het hem zoo wel gelukt.

De Dichtkonft daelt om laegh van 's Hemels goude boogen,

En (treeft natuur voorby door goddelijk vermoogen.

ƒupijn , die 't al regeert
,
gafhem de ftaetkunde in.

De fchoone Citheree haer leffen van de min.

De Muzen kroonden hem , van 't fteil Parnas getreden,

En lieten uit hacr' (toet hem haer bevallicheden.

De golven danften op zijn klanken in het Y

;

Als Zeegod Protheus hem omwond zijnprofecy.

Apol de Dichtvorft braght zijn lier met eigen handen,

En fprak $ het ftrekt mijn harp noch dichttrompet tot fchanden,

Nu dus een fterflijk menfch dees goude fnaercn drukt.

Hy leerde hem 't geheim der kruiden , die men plukt.

Merkuur wees hem den kloot der aerdc en haer landsdouwen ;

En wenfchte dat hy die met d'oogen aen moght fchouwen,

Hy had de wieken van zijn hielen naeulijks los,

Wanneermevrouw Mincrf, met haer gcvleugelt ros,

Hem



Hem onderfchept , en 't dier , dat eerft door haere handen
Hetgoudemondftuk heeft beknabbelt met zijn tanden,

Dus toegraeut : op Pegaesj nu fneller dan de wind :

Dees tweede Perfeus , van het godendom bemind,

En goddelijk begaeft , moet nu uw rugh befchryden,

Hy zal met u de nyt , dat monfterdier , beftryden,

Die met meer (langen dan Meduze ftaet vermaft,

En vormen 't ai in fteen , dat aen zijn grootsheit baft.

Is 't wonder ? dat hy , die , door godhêen aengedreven,

In overvloed van geeft, zijn vindingen doet {treeven,

Gelijk de fnelle Rijn, die, als het berghfneeu fmelt,

Met golven aenwafcht , en in bruifchenden gewelt

Stort in den Oceaen, den vader aller vloeden.

Is 't wonder > dathy, 't geen mennaeulijks durfvermoeden,

Een fchoonheit fchept , die uit den Yftroom zich verheft,

Wanneer men d'omtrek van dit werkftuk reght befeft.

GeenfchoonerVenus rees te Cipris aen de ftranden,

Als hier deze Ygodinne: ik voel mijn yver branden :

'k Verfchoon Pygmalion ; hy zagh 't yvoor gefnêen

En eevenreedenheit in al die fchoone leen 5

Maer doen het gloeyendblos op mond en friffche kaeken,

In 's levens morgenftont , hem toelaghte , onder 't blaeken,

'k Verfchoon hem dat hy haer verheft in d'armen nam.

Die fchoonheit had hem 't hart gezengt in haere vlam ;

En word in grooter fchoonte ons hier die luft verbooden >

Hier is Pandora zelf, hier is een gaef der goden.

P. Verhoek,

I N-



INHOUD
Van de print voor het eerileboek.

DE Veftingboukonft , en de Muur van Amfterdam
Omvatten 't ƒ, vermoeit van fltjm en veen te braeken

;

IVaer uit het week moeras op 'Pampus oorfprong nam.
De Zeevaert fiift van vrees, de Wakkerheit , inV waeken

Tot nut der Stadnoit moe , vertrooft haer in dien lajty

En toont het huis ter Hart , met dubble waterhuizen
Voorzien , om door het T, van klevend (lijmvermaft,

iMeteene zee van nat te fchuuren, entebruizen,

'Die vlakken uit zijn kleedte waffchenmet den vloed.

'De Zuiderzee , met twee zeehonden aengetogen,

Dekt deze water/met bedeeft met keurs en voet

:

tMaer d''onvermoeide konil , in zulk een ramp bewoogen>

Toont,hoegeen werktuig haer,datfchuuring maekt, ontbreekt,

Demoddermolen dekt haer hooft a drie borften zwellen

Van eeuwighvloeiendzogh , dat konfienaeren queekt.

Den god des Aemftels ziet men verder zich ont(lellen,

En weigren 't Beurfgewelv te draegen op zijn hart,

Dat van Neptuin met krachtgedrukt wort op zijn lenden*

i~Al d1

Aemftelingen ftaen verjlaegen om zijnfmart.

Hy zelfkromt zich vergeefs met fleigerenen wenden.

Het natfchijnt uit zijn kruik te kruipen langs hetftrand.

Vrouw Ihetys drijft met geit uit haeren rijken hooren

De Nimfen op de vlucht. Merkuurgeeft met zijn hand
'Den Huik , weleer van^t T ten wapen uitverkoren,

Aen Ganimedes , om hem voort , op T*alias vond,

Teplaet/enin 'tgeftarnt , daer eertjjts Argoftont.

D E
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dichters.

Gelijkenis.

Stofe vM
dit werk.

.Y luft een tafereel tot lofvan 'tY te maden

,

en'voiml
DengrootenKoopftroom en zijn' rijkdom op te haelen, mm dei

Te zetten in den dagh , die op den voorgront brant

In volle kracht , en fpreit van daer aen allen kant

Zijn ftraelen rlaeuwer op verfchieten , en gezichten
;

Een houding , die zijn beek te fchooner uit doet lichten.

Gelijk de Morgenftar , daer 't ander hooftgeftarnt

Vaft rtruikelt van de kim , met grooter luifler barnt,

De kroon der Harren fpant , en fchijnt alleen te prijken

Als Grootvorftin, die 't al ziet voor haer' glans bezwijken.

Dus hangt mijn ftroomtapijt aeneen van looffïcraet,

En beeldwerk , fchoon het Y geduurig boven ftaet,

En heeft zijn waerde en lofgefchakelt, als een keten,

Aen Amfterdam , zoo breet op zijnen vloetgezeeten,

De grootfte Zeevorftin , die alle watren bout,

En kroont haer vlaggen met het Keizerlijke gout,

Befchaduwende een trits van zilvre wimpelkruifTen.

Wy willen nu een oogft van viooten aen zien bruirTen,

En uit den watertrans der trotfehalve maen
Een drift van zeilende boiTchaedjen afen aen

Gedreven , als een vlught van zwaenen , die in 't krieken

Des dageraets , vooruit gefpoeit op ihelle wieken,

Zich wenden in dagorde, en dwarfen ondereen.

Gy groote Stroomgod, laet uw bron mijn Hippokreen,

De hooge Muiderberg een Helikon verftrekken

:

Het ruilfen van uw' vloet zal my de geeften wekken,

A Ver-

Gelijkenis.

Aenroe-

ping.
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Vermaekelijker als de Hoefbeek op Parnas.

Hier zwem ik , en verdrink in uwe ruime plas.

Het Beverwijkfche Tempe ontzeght my niet t'onthaelen

Met orgiën , en muzijk van duizent nachtegaclen,

Die vrolijker hun toon verheffen in 'tgeboomt',

Om dat uw water op hun klanken zachter ftroomt;
Dat luiftre naer mijn ftem, terwijlwe , uit kift gedreven,

Op uw geleide en gonft , ons flout in zee begeven,

En heffen, door uw hulp gefterkt, een ftroomdicht aen.

ve Ykant Macr laet ons eerft den kant des Yftrooms ommegaen,

tefebrevL.
Zoo ver wy hem voor Stad verbolgen heen zien jagen

Langs maften, op het hart des afgronts ingeflagen,

En zwaere balken , die , wanneer hy woed en zwelt,

Op hun gebeukten rugge afkeeren 't ftroomgewelt.
*

v site* Het blaeuwe Bolwerk zultge in 't Noorden uit zien munten,

y«fi. Gelijk een fteenen berg , met breede en fterke punten,

En walkortouwen, opd'afuitenwel gefchaert,

Meer om de rijklijkheit als zorg, nu 't bloedig zwaert

Magh ruften in de fchede , en rijkgelade fchepen,

Onaengerant , een oogft van fchatten binnen fleepen.

ve $m- De Zanthoek zet de kiel met ballaft in 't gewicht,
boek. £n iecrtze recht door zee voortdreven , in 't gezicht

Van 't onweer , dat vergeefs , van boven neêrgefchooten,

De hooge maft beftormt , en 't fchip dreigt om te ftooten

:

Het hout zigh moedig op zijn zwaerte vaft in 't nat,

€e/j"Aew*. Als een Abeel, die, van geen winden afgemat,

Op zijnen wortel ruft, van vallen weet noch daeien.

'/ Reaelen Z°o trc^n wy 't Eilandom der ruftige Reaelen,

aUnn Daer 't moediger meê praelt, als Krete met Jupijn

En zijn beruchte wiegc , als Delos met den lchijn

' VanFebus wichlerye, en zijn orakclkooren.

Die naem klinkt ganfeh Europe als een trompet in d'ooren,

Bekent by geelen en by zwarten Indiaen.

Maer welk een rookwolk komt daer achter op te gaen

!

De
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De zwarte Zoutkeetbuurte, om'tyverichfteaen'tftooken,

Bedwelmt de lucht , en drijft my verder door haer fmooken
Op 't heerlijk Eiland , dat ,

gewoekert uit den mont
Der golven , en den ftroom verduurende op zijn' gront,

Den naem der Bikkren voert ; een' naem die dan zal fterven,

Wanneer 't in zee verzinkt met zijn fcheepstimmerwerven.

Maer gy , die dus uw' loop ziet krimpen , rijke vloet,

Als gy uw golven noopt, en fneller zeewaert fpoet,

En met uw' drietant fchud de waterlandfche dijken,

Om velt te winnen , en ten breflen in te ftrijken
j

Betoom uw razerny , 't geen gy verheft aen nat,

Wort u vergolden met een weêrgalooze Stad.

Indien gy eens zoo ruim langs onbekende weien
Met eenen duiftren naem na zee moght fpelemeien,

Daer Zeemeerminnen , in een heldren zonnefchijn,

Alleen zich toidcn in uw levend kriftallijn,

Dan zagh ik uwen roem verdweenen met uw baren.

Maer oorlogftormen , noch verloop van lange jaeren,

Al fmolt de heerlijkheit van Amfterdam inftof,

Zal triomfeeren in 't vernielen van uw lof.

De Helden , van uw' rug den aerdkloot omgedraegen,

Door barreningen en onftuime wintervlaegen,

Als watergoden , die met hun gevreefde hant

De ftormen klinken in hun tuchtfpelonk aen bant,

Zijn eeuwig van uw' moed en dapperheit getuigen,

Voor wiens zeemogentheit de zeedwang fpat in duigen.

Zoo fprak ik tot den ftroom, hy hoorde 't zelfnae 't fcheen,

En rolde met meer vreugt zijn golven ondereen.

Nu ftact een lange ftreek , in 't midden ingeboogen,

Gelijk de halve maen zich op doet voor onze oogen,

Ten Ooftenopteflaen, de lange Houttuin in;

Die hout in gout verkeert, eenkoftelijk gewin!

d'Olimp magh met zijn kruin voortaen 't geftarnte tergen:

Wy fteigren na de lucht met vuure en greene bergen,

A 2 Als

Bikken
EiUnd»

aen'tr.

Befchry-

ving van de

Houttuin*
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Gelijkenis. Al ofmen 't Noortfchc wout , berooft van telg en blad,

Tot eene houtmijt hier byeen geftapelt had.

Maer leer niet al te trots op uwe grootheit pronken.

Een gloet kan al 't gevaerte ineene zee van vonken
Afweien , dat het ltuive in d'oogcn van de zon.

De hoogmoet wrocht den val van ftouten Faëton,

Daer hy ,
geklonken uit den fteilen zonnewagen,

Storte in den Eridacn , van blixemvier gcllagen.
ve nieuwe ]^u volght de Vifchmarkt die zich fpiegelt in het Y,

i'ifch-

warkr. En fchaft ons overvloet van waterlckkerny.

De blanke Baerzen in 't gezicht der Stad gevangen,

De bruine en zwaereBot,. des vremdelings verlangen,

Met Geltekarpers , en den BraerTcm geel van kuit,

De koftelijke Griet, de fiere waterbruit,

Om wie Domitiaen , in wulpfcheit uitgelaeten,

De breede vierfchaer fpande , en daegde uit alle Staeten

Den Raed by een , om van dat dertele banket

Te vonniflen , zoo breet , als was 't voor rijk en wet

;

De Snoek , een Vyverwolf, de Zeelten , Barm, en Vooren,
Van menig als het puik der VilTchen uitgekooren.

Hier zwemt yan allen kant een ftroom van vÜlchen aen,

Die in het groeizaem veen van 't Yte weide gaen,

Die d'YÜcl ftiert, en die de Waterlandfche vlieten

Uit ruime Kacren hier op onze banken gieten.

Maer treên wy herwaerts aen , daer deelt de milde zee,

In hun faizoen een fchat van vifchgerechten mee
$

De Heilbot blank van vifch, deRochen, Plaet, en Tongen,
En vette Zalm , die , in het bruifchend nat befprongen,

Daer zich deftroomkruik van de Maes in zee ondaet,

Noch bloedende op de ihec , hier duizenden verzaet.

Maer wie onthout zich in de May van watertanden >

Wanneer de Schelviich , in het oog der Wijkerftranden,

En al de Duinftrcck langs van Zantvoort , tot de kuft

VanEgmont, of in 't diep vcrraft,hier naer uw lufl;

Wort
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Wort fpringendc aengevocrt , en krimpende onder 't mijden
U nodigt vroeg een eind te maken van zijn lijden.

Maer als de Winter met zijn' zeiflen loofen kruit

Heeft afgemaeit , en fteekt het hooft al brullende uit

Zijn fneeufpelonken op, en tergt de Noordfche Beeren
Tot zy Apollo zelfverbaeft te rug zien keeren,

Op 't dreigen van hun klaeu , en 't zonnepaert gevlucht

Uit verder kim alleen begroeten onze lucht,

Dan zal de Kabeljau , een watervorft gebooren,

Met lieflijk voedzel weer uw oog en mont bekooren,
En keren , als hy wort in mooten afgedeelt,

En d'argcfnede moot in putten krimpt en fpeelt,

Dat elke holte u tot een' beker moet verftrekken,

Om onder zoo veel wijn zijn lichaem te bedekken,

Als hem weleer een plas van zeenat heeft bevloeit.

Noch wort dit Vifchpriëel zijn inkomft kort bemoeit

Van 't Vifchperk aen den Dam, dat verder afgelegen,

Niet op mijn dichtfnaer paft, al heeft het rijker zegen.

De Tooren, die van ouds verftrekte een wachtrondeel .
°* Hit-

Voor 't wrokkend Kermerlant , en Haerlem , dat te veel mftn.

Verlatende op zijn maght , nu meermael dorft de wallen

Vaft groeiende langs 't Y , al woedende overvallen

Met hare nachtbannier , en zettenze in den brant,

Volght d'ordre van mijn dicht gelijk den Yftroomkant.

Hem heught, toen Amfterdam getuchtigt aen een keten,

Noch 't Spaenfche juk niet van de fchouders had gefmeeten
5

Hoed'Inquificy, dat afgrijflijk moortgedrocht,

Hier in zijn' kerker fpookte , en bloet voor geit verkocht.

d'Onnoofle burger, 't leet getrooft in zijn gewnTe,

Werd in den vloet gefmoort by ftike en duifterniiTe,

En 't zwaere ftroomkafteel, met recht naer 't Kruis genoemt, Tleeg de

't Geen zoo veel zielen had verflonden en verdoemt, Krwsmrm

Maer fins die Bloctharpy gezweept is uit de paelen

Van Neêrlant , en de zon der welvaert hare flracien,

A j Van.
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Van boven gloeiende uit het hooftpunt, meer en meer
Verfpreide op Gijsbrechts erf, verhiefdit wachtflot weer
De kruin om hoog, en trots voorzien van nieuwe tranflen

En ronden , tergde met zijn gout de zonneglanflen$

En opgewaffen tot een tooren uit den ïtroom,

Herdenkt die 't oude leet noch menigmaal met fchroom 5

En ziet de Lootfcn hier ten dienft van 't Gild * vergaêrcn,

Een volk , in 't peilen van den gront en droogte ervaren,

En die de Vloot uit zee geleiden tot op 't Y.
De na- Zoo treên wy verder in de Haringhpakkery,

nngpa e- ^n
'

t ju fl- ons om te gacn je ftapelen en tonnen,

In 's werrelts andren nacht, en onder andre zonnen

Noch eens te fleepen, op een hongeriger ree,

Zoo drae 't voorfpoedig weer goêreis belooft in zee.

Ja , vaert gelukkig heen , fpijft afgevafte koppen

,

Doorwintert en doorwaeit, met fchraele haringhfoppen,

De honger maektzezoet, en wy zien 't vrolijk aen,

Zoo langh op onze wal zoohooge ftapels ftaen.

JVtaer als wy 'tmoederlicht in Hooimaent voelen blaeken,

De HaringbuifTcn , rijk gelaên, de wal genaeken

Met vilfchen , noch niet bruin gebeeten op de gract,

Belachenwe in ons' vuift Lukullus overdaet,

EnKleopatre, die om Rome te befchempen,

Een Koningsfchat kon in een teugh azijn verllempen.

De Nieuwe Het 'hart is weer gefterkt 5 nu rafleher voortgegaen,
Bmg

,
het Om aen fe ]^ieuwebrug gerufter ftil te llaen.

maZuhZ Hier woelt het ondereen
,
gelijk by zomerdaegen

den op de Een biezwanii op de hei wort heen en weer gedraegen.

%,diikems. Al 't honiglegcr zweeft in eenen drom van huis

,

En mort en dommelt met een mommelend gedruis,

Als quam een ftem alleen , door andre niet te brceken,

Jn zoo veel mengeling van ftemmen uit te fteeken,

* Hier ism dtr Lottfen Gildekamer.

Of
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Of dat verwart geluit te fmelten tot een toon.

Men zet de Zeevacrt hier op haer' verheven troon.

Elk heefteen nieuwer maer, die andren doet verbaezen,

Als had hem Triton met den hooren toegeblaezen.

Hier weet 'er een , en voert alom het hoogfle woort,

Hoc ver' 's Lands Oorlogsvloot gekruift heeft om de Noort.
Wat kielen op de Zont, en'tBaltifch meir laveeren.

Wat fchuimers in Algiers en Tunis faemenzweeren,

Om weer hun ooren op te fteeken , als voorheen,

Toen Barbarofle * op Zee gelijk een roe verfcheen,.

Die 't Italiaenfche {trant zou geelïelen en zweepen,

De Kruisverwanten in de vlught by 't haer gegreepen,

CGelijk de Havik een onnoofle Duif verflint, Gtlykmu

Enftroit, noch root van bloet de pluimen in den wint]

Opofferen ten zoen aen Mechacs vloekaltaeren.

Hy weet of 't onweer nu de Middellandfche baren,

En onze Koopvloot met haer ftormen dreigt , die ftout

't Natolifch Smirne zoekt door 't grondelooze zout,

Om onze inheemfche konft met winften te vertieren

Aen kruideryen der kruitoogftende Arabieren,

En'têelfte datEgipte, als d'opgezwollen vloet

Het vruchtbaer korenveit met flibbe en klaigront voed,

En met zijn waterval , neêrbruiflchende op de ftranden,

De drooge keel verkoelt der dorftige akkerlanden,

Den vrekken lantman teelt uit haeren mildeafchoot 5

Die onverzaedlijk winft durft eiflehen vandedoot^
En wroet in 't ingewant en zwarten buik deraerde,

Om grafgeraemten , die d'aeloutheithier bewaerde
In 't rijk geweven kleet, ter eeuwigheit gewijt,

In hun beflorven flaep te fleuren voor den tijt 5

En graffpelonken in geroofte woeftenyen,

Te pionderen van hun gebalfemde Mumyea
Eea

* Handijtt Bdrbarojja , ten gevretjl Zeerover , rtamaels Koningvan Algiers.
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Een ander hangt het hooft , en vlammende op gewin,

Vervloekt de baren , en blaeft elk qua tijding in

,

Een zeeftormopd'Ooftzee, neêrftortcnde met vlaegen,

Had in een dwarrelwint de Graenvloot omgellagen.

Delught, van 't onweer zwart gezwollen in 't gezicht,

Benam d'elendige fchipbreukelingen 't licht

:

Een , nauwlijx op een plank het ftormgevaer ontkomen,
Verfpreide dit gerucht , en vloekte zee en ftroomen.

Maer milt hem deze ftreek , en kan hy op die wijs

Zijn traege koopmanfehap niet rijzen doen in prijs,

Hy zal , zoo dra de vloot kan wezen afgefteken,

Van flechte handeling en fchaerfche lading lpreken.

En wenden 't hooft ,
gelijk een weerhaen , met den wind,

Op alle boegen na hy fchade ofvoordeel vind.

Ginsis'er een, dien, niet verzien met andrer fmarte,

's Lands zeevaerdy alleen en welvaert gaet ter harte.

Hy onderzoekt wacr op de fpil der Zeevaert draeit.

Waer Hollants Amirael den watcrblixem zwaeit,

Die vreeflijk donderende op alle waterftreeken,

Tierannen heeft verleert na 't hart der vryheit fteeken,

En Zeevrybuitenaers verdelgende in hun vlucht,

Heeft ons de zee zoo vry gelaten als de lucht.

Een derde houd de hant vol brieven , en verwondert,

Leeft elk , hoe Panama ,
gebrantfehat en geplondert,

En Guatimalo, mee verlegen voor gewelt,

Nu lichtlijk d'Indigo zal fteigren doen in geit,

En werpen in den grontde hoop en maght van Spanje.

Maer toen men Nederlant en 't havenrijk Brittanje

De bloetvlag even trots opfteken zagh in zee,

"Wift elk hier 't ftaetgeheim , en floot, en brak de vree.

Zoo zagmenze onlangs dicht in troepen famendringen

Om eencn, in een' vloet van Nieuwebruggelingen
Gelijkenis. .^ct pCnm0nd gehoort : gelijk vrou Didós hof

Alom gewaegde van Eneas oorlogslof,

Zijn
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Zijn heldetochtcn hoorde , en Trojes ongevallen,

Gefneuveltophet lijk van haer gedoopte wallen.

Elk luiftert toe en zwijgt. Dus barft hy eindlijk uit

:

VerhH

'KzieKandië verkracht, en 't Kriftenheir ten buit V" Kan '

Aen Turken, en hun zeefchofFeerende bannieren,

Den Arent ftrijken voor roofvogelenen gieren,

Den Zecleeu van Sint Mark het bekkeneel verplet,

Indien Europe niet met fterkenarm zich redd',

En hare paelen veeg' van zoo veel oorlogspeften,

Hun waterfteigers breeke , en pionder' hun ftêveften,

In'tkoftelijk tieras van Kriftenbloet geleit,

Ter eeuwiger fchandael van haer flaphartigheit.

'Kheb zelve, inKandië gefleept van woefte golven,

Den fcherpen klaeu gevoelt der Byzantijnfche wolven,

Die uit hun moorthol opgeftooven in der nacht,

Die groote Koningin belaegden methun macht:

Als of haer maegdom , die weleer wierd aengebeden,

In d'ongefchonden ry van hondert groote fteden,

Van roofgedrochten was t'ontwyden zonder flraf;

Die op hun hielen treet, en ruktze in 't open graf

Van buskrüitmijnen , die , in 't bulderen en kraeken,

Met eene dikke wolk vanHof aen 's hemels daeken

Opftuiven , en gevolgt van een' verwoeden brant

De fchenders (lokken in hun gloeient ingcwant.

Maer och ! 't is vruchteloos die Hydra in te toornen,

Zy barft verwaten voort, gelijk gezwolle ftroomen, Gelijkewsl

Vaneenen waterbeergeftuitin hun gewelt,

Met volle monden opbraveeren over 't velt,

En met hunfchouders fors aenzetten op de dijken.

Dat tuig' de wapenfchilt van hun geroofde Rijken.

Maer dien ontaerden vloek ftont met een' flagh. de kruin

Te blixemen , Byzants te treên in 't bloedig puin,

Het hof van Ottoman te pletteren tot mortel,

ILïi al dien ftamboom afte lnoeien met den wortel,

B In-
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Indien het Kriftendom , getreên in een verbont,

De heirtocht waegdc , en voer den Bosfor in den mont,
Die zoo veel ecuwen , van hun felle roe geflaegen.

De kruisvloot met meer vreugt op zijnen rug zou draegen.

Dus fprak hy , en 'k was naeu ter halver wegh gebraght,

Wierd mijn gedicht zoo lang gerekt als zijne klaglu.

me vrmt Quam nu een vifïcher , die voor viermaelhondert jaeren

Z
n
iru

0ud
^ Heeft met zijn kleine boot het eenzaemY bevaeren,

rijjcnersop-
.

'

3*», Terwijl 't noch ongetemt langs grazige oevers fchoot,

En op geen breidel beet van paelen, 't nat uit noot
Gewrongen in den mont , toen Amfterdam acn 't groeien,

Dien onbepaelden loop en hoogmoet moert bemoeien,
Uit d'yzre flaepontwackt, opboden uit de kolk
Aen onze Brug , en hoorde , in zulk een dichten wolk
De koopliên 't zeeverlies van fchepen lichter zetten,

Als hy voorheen de fchae van zijn gefcheurde netten,

Toen d'arme Viflcherbuurte uit haer moeraden kreet,

Den dooven hemel en de baren fcholt , om 't leet

Dat al den poel doorkraeide, als Meeuwes, onder 't maclen
Des ftrooms verwart , zijn fchuit in fplinters ftiet op paelen

En blinde fteenen , daer de golfop barnde aen {trant.

"Wat zou hy denken > als dat al 't ontallijk zant

In menfehen was verkeert ,
gelijk als Pirrhes fteenen.

Zijn lacge hutten , wijt geftrooit in woefte veenen*

Tot trotze hoven uitgedeegen ry aen ry.

tn wathy Maer zoo veel kielen, die geduurig op het Y
V^van Spanfcercn , zwevende op haer uitgeltrekte vlogels,

\nik een Nu loefwaert dan inly, als mclle watervogels,

T/n'&in. ^ie nun gcfl°tcn troep uitbreiden op de zee,

Van welk een oort zou hy die brengen hier te ree >

'Ten zy een zcldzacm flach van teelen zijne booten

Geleerthad, zich aldus te meerdren en vergrooten

TotZeekafteclen, enZcereuzen, dieontaert,

De Harren dreigen met hun fteil ea trots gevaert.

Of
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Ofdat het op die plas , door 's hemels hand gezegenr,

Een dichte hagelbui van kielen had geregent,

Zookonftigh gefchakeert, van allerlei gedacht.

Virgijl trompet nu vry, hoe Trojes watermaghr
En vlotten, indenbrantgeraekt, en niet te letten,

Aen 't Laurentijnfche ftrant verandren in Godeflen.

W"y keeren 't om , en , fchoon d'aeloudieit met u zweert,

Zien dat uw Nimfen hier in fcheepen zijn verkeert.

Een ander ftell' deFaemop fpitfe torenkruinen, r>? idm
Om fcherp te luifteren , of hemelhooge duinen, montopde

En Atlas fteilen nek , waer op 't geftamte leunt, brug.

^

En draeit om d' aften dat des hemels welfiel dreunt j

Of geefze een lufthuis van naebaeuwende metaelen,

Ons luft het niet zoo ver haer wooning op te haelen

:

Want fchoonze zomtijts hangt in 't midden van de lucht,

Zy woont op onze brug , in zoo veel ftraetgerucht,

Dat zelden naeder grenft aen waerheit als aen logen,

Op'tfpoorderFaem, die zelf bedriegt ofwort bedrogen.

Nu zette vry de Nijt haer tanden in mijn'naem,

Noch zal mijn ftroomgodin niet blijven zonder Faern.

Zoo flaen wy verder op , en flepen eindlijk heenen
Voorby een lang gehuchte en bergvan molenfteenen,

Den Teertuin in, totaen'tuitfteekent Kamperhooft,
Dattrots rondeel; waer uit d'Ykoningwort gelooft

Zijn watergodendom , om hunne wraek te wetten, Gefehil

Te hebben opgedriefcht met klinkende trompetten,
y^fnli**

En zeekinkhorens , dat het kreet op al het ftrant

,

fteigod.

De wedergalm verbaeft nadreunde uit Waterlant

:

Toen d'Aemftelgod, verwaent op zijne zoete baeren,

Daer alle vlieten in het zeepaleis vergaeren,

Zijn' brakken vloet befchimpte op Thetys zeebanket.

d'Ontzachlijke Ygod fchud het hooft van gramichap, zet

Al 't zeehof overende, en daegt hem om te ftryen

hi 't open perk , en niet met bitfe fcliamperyen.

B 2 Zy
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Zy fhüvcn bei met hun karroflen door het velt

cdijkeKis. Der zee, als nieren die opftygenmetgewelt,

Het bofch verlaeten , en ftampeiende vol toorens,

Op hun bekenden gront toeftooten met de hoorens.

SVr?. Dc God dcs Aemftds fleePt den Vechtftroom aenzijn zy.

ruJHng. Zy monftcren de Vlietgodinnen op een ry,

Een oorlogstroep, gereet, met afgebroke muiten

En lange riemen van verongelukte fchuiten,

Den norffen Grijzaert op te komen in zijn rijk :

Die drijft zijn ltroomgezin ten bedde uit algelijk,

En voortgetrokken om dien flagh van eer te winnen,

Wort in zijn zogh gevolgtvan Zuiderzeemeerminnen,

Voorzien met paelen en ftaketfcls
,
piek en dolk,

In voorraet opgevifcht uit d'ongertuime kolk.

En nu was d'eene bende ofd'andre licht verflaegen

;

we» door
'T en wacr de Zeemonarch , van zijnen glazen waegen,

™p**i»gp- ]^et opgewelde flijm, geborrelt uit den gront,

Den trotfen Yvloet had. geworpen in den mont

:

Die onvoorziens van zoo gevreefden placg befprongen,

Op Pampus deerlijk quijnde aen zijn vervuilde longen
5

Daer hy , van ongedult geparll r op Proteus raet,

Al 't ingezwolge zantuitbraekteopeene plaet.

Hy fmijt den Acinftel , omzijn hevigheit te toornen,

Een' fteencn berg op 't hart , en flaet de Noordfche boomen
Door 't blinkent kriftalijnin't diepüc van zijn kil.

Hy krimpt zijn hoorens in uit vreezc , en hout zich Uil.

Daer hy voorhenen 't Y dorft na de fcheepskroon itecken,

En in dien boezem breet uitweiden met zijn becken,

Voelt hy zijn' loop gefluit, en flecpt zijn tracgen rug

Met arbeit door de keel van eene donkre brug,

"Wacr op men 't Koopflot van Mcrkuur , de Beurs , ziet praelen,

Noch eens ten hemel in mijn dichten op te haelen.

Beziet nu eens metmy dees lange waterlijn

En boog, die prachtig als een zcerondeelgordfjn,

Van
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Van 't cenc borftweer wort gefpannen totaen 't ander
5

Den Schreierstooren , als een' opgerechten ftander,

Een out en zwaer gebou waer aen onze Yftroom fpoelt,

Befpieden uit zijn' trans al wat op 't water woelt
j

En zegt , waer wil die Stad belanden noch ten leften

!

Die voor een eeu hier 't eind zagh van haer waterveften,

En nu zoo heerlijk opgegroeit is uit het nat,

Dat deze nieuwe kreits niet wijkt voor d'oude Stad.

Men zagh'er menigten vergaedren aen dees' tooren,

Om'tichreien en misbaer dervrouwen aen te hooren,

Die man en bloetverwant geleiden•, met een (leep

Vriendinnen , daerze moe rinkinkens, zich valt fcheep

Begeeven , en gefiert met purper en oranje,

Het alderlactft vaertwd afroepen van 't kampanje,

En wenden welgemoet den lieven van den kant,

Om 't nieu Batavie , op het rijk Javaenfehe ftrant,

In 's werrelts an^ren dagh te zoeken , en te plukken

De kruideryen der Oomndifche Molukken,
En Bantams Pepcroogft. Men zegt, dat hier een vrou
In een onrocrlijk beek verkeerde, uit bittren rou,

Toen zy met d'eerfte kiel haer man voor uit zagh vaeren.

Waeromhaer beeltenis, voor'tflijtenvande jaeren,

Eerftpraelde in wit arduin, ó naeuwen Huwlixbant!

Die niet kont rekken van het eene in 't andre land.

Men fchrij v' niet meer , de Trou is opgevoert na boven
Uit 's werrelts ballingfchap , of over zee geftoven

Na zaliger landsdou , neen ! zy bleef hier ter ftee

Voor eeuwig, wantzy kon niet volgen over zee.

Zou evenwel, die dus op alle ftaettooneelen,

D'ontrouwigheit zoo trots de meefterrol ziet fpeelen,

En 't zaet der trou verftikt in zijn' geboorteitont,

By Amfterdammers zelf, alom vermaert voor ront,

Enongeveinft, met reghtzijnooren niet wantrouwen >

En zweeren , dat wy maer de naekte fchets behouwen,

B 3 Dat
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Dat zyonzienelijk naevolgde 't dryvent hout,

Totze eindlijk wiert gefmoort in'tongetrouwezout>

Mijn lezer preftme voort, 'k zou anders helpen fchreien.

net Nieuw Nu is die luim verzet. Wy willen ruimer weien,

fibieiïk*
* -^n trcc^cn nu niet meer langs huizen , maer een rift

•volbout , ah Paleizen , uit den gront gewafien , eermen 't wift.

dooreet
Als °fAmflon weer met zijn Thebaenfche fpeeien,

freeien van D'arduingebergtcn en bofcheikenwiftteftreelen,
Amfio». £n jeidenze £>y

>

t oor • om naer z ijn* toon te gaen :

Daerd'eikhet hooft verfchuilt voor 't gloeiend fakerdaen,

De vuure balk zich kleet met blinkende ebbenzoomen,
De Ceder, op'tgeluit van Liban afgekomen,

In beeldwerk zich herfchiep en gaieryfefton,

De marmorfteen , zoo lang verborgen voor de zon,

In 's aerdrijx aders , nu geraekt aen 't fuizebollen,

Van over zee en zant , d'Yboorden langs quam rollen,

En klimmen op en af, nae 't klinken van zijn luit.

Al 't Eiland prijkt, gelijk een vorftelijke bruit

In een' doorluchten (leep van prachtige erfvorftinnen 5

Maer kapiteelfleraet en flikkerende tinnen,

Wier weerglans , als de zon ten zuiden fteiler klimt,

In 't fpiegelglas van 't Y met witte ftraelen glimt,

Zijn 't minfte van haer lof, die zal in 't eind vervallen,

Begraeven in het doots geraemte van haer wallen

:

Maer zoo ver' Michaél, £die hier zijn woonfteê veil, ]

Vier winden toomt op zee, het Lenteblaezend Weft,

Het kielverdelgend Noort en zijn verwoede buien,

Het kruitverzengend Ooft , en waterzuchtig Zuien,

Zie ik , ó koningin der eilanden aen 't Y,

Uw' naem vermaert , zoo lang geen waterheerfchapy

Braveer
,
geen Zcetieran het zeeperk hou gefloten,

Eerbiedig. £>oor ccnen Ruiter nu ten zadel uitgeftooten.

vater voor Bedrieg ik my , of klimt het water aen die ftreek
den utmi- jcn boorden hooger op , en bruin: terwijl ik fpreck

ter.
MCt
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Met open keel vooruit, en lekt de hooge randen

Met zijne zachte tong. Zoo juichten alle ftranden.

De grijze Tiberijnftak't hooft ten liezen uit

Met vreugde, toenAuguft, rijk van Egiptfchen buit,

Zijn' vloetquain opgczeilt met zegenrijke vlooten^

De Krokodil des Nijls in ketenen gefloten,

En dolle Anubis , heefch van blaften en gehuil,

Naefleepte op 't Kapitool by zijn' befchuimden muil,

En touwt den ruigen rug des Nijlftrooms met zijn zweepen,

Tot hy zijn' mont bedekt , van fchaemte oen 't hert beknepen,

Om eeuwig in het zant te fchuilen met zijn hooft.

Denaem van Ruiter, die Auguftus zeerocm dooft,

En fcheller zal op zee als Tritons hooren brommen,
Slaet met cerbiedigheit de watergodendommen

;

Die buigen driemael 't hooft, en drijven 't zeenat aenr
En wenfehen , dat hem noit de zeekrans moet ontftaen.

Klim vry noch hooger op met uw verheve kroonen,

o Eilant ! nu gy Mars in uwen fchoot ziet woonen,
Die trekt vrou Venus mee en Ciprus heiligdom :

Zy lachtme toe van ver. Alwas mijn zangnimfHom,
Ikzachzeop zulk een lonk veranderen in tongen.

Nu woelt een andre vlam in mijn ontfteeke longen,

Maer 't is geen minnevlam geloove ik diemy blaekr..

Och ja. Ik voelme van Idalilch vier geraekt.

Nu klopt op uwen monr gy Heeregrachrgodinnen 5

De ruime waterkant is veiligft om te minnen.

De donkre venitcr dekt geen vryer hier, die loert

Uit minnerazerny wie zijnen roofvervoert.

De blinde tralie noch de Hoep heeft hier geen ooren^

En ofz'cr had $ eer zy de vryery kan hooren,
Is die op vleugels van de weitewint voor uit

Gedraegen , en in luchtgefmolten al 't geklit.

Uw vryen wert geftuit op deuren die 't bewaeren,

En linden , die 't verbaeft afichudden van hun blaêren.

Hier
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Hier heeft het ruime lught ,
^iie kent de Vxvmmen meê,

En zwijgt het mingehcim. Hier zal de ftille zee

U helpen uit zijn kil, en met zijn adem koelen.

Hy koelt my ook. De vlam , die in mijn borft quam woelen,

Verbergt zich dieper in 't gebeente , om naderhant

Mijn dight te zetten in een' lichten minnebrant.
•/ wefliu- 't Wcltindiaenfche huis , hier ruftende op de ftroomen,
*fi mu Drcigt eens den Portugees vervaerlijk op te komen,

De Suikerlandery en Goutkuft , root van bloet,

't Amerikaenfche ftrant , van menfchevleefch gevoed,

En 't wilde Afryke met haer oeverbatteryen,

Te rukken uit den klaeu der wreederoofharpyen

;

Indien de Maetfchappy nocheens haer icherpe bijl

Den nek liet treffen van het wrevele Brazijl,

Daer wreede wilden ai veiilindende Barbaeren,

En Angolezers , om krijgsmannen te vervaeren

Met hun grimmaflenen afgrijfTelijk gezight,

Als ofmen Lucifer zagh grijnzen tegen 'tlight,

Vergeefs haer dreigjden methun mikkende javlynen

Enflitfen, dronken van Guineefche moortvenynen.

Ten waerge in vree den Taeg gulhartig had vertrout,

'k Zagh onze Vlooten noch het Brazyljaenfche hout,

En gout van Gambie , en de Pernambukfche lchatten,

En wat twee werrelden in haeren lchoot bevatten,

Aenfleepen uit het Weft, en 't zonnevier beneên
Zijn ftraelen fpieglcn in den glans van 't elpenbeen

:

Dat nu , na 't brecken en fchoffeeren der verbonden,

Van 't gierig Portugael wort fchaerfer toegezonden.
Heeft een \ l s waer 5 uw heciiijkhcit fchijnt naeuwer nu bepaelt,

n*em
g
ver-

® ^ l)^c fchuut van 't Weit ! uw Zonne moe geftraelt,

dient. En verre uit onzen dagh ten Weften weggezonken,
Schijnt met een' nieuwen gloet het Ooften weer t'ontvonken.

Zoo treft de noorderitorm een' eik in winterweer.

Hy fchud zijn hooge kroon , en buigt , maer valt niet neer.

En
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En fchoon gy nedervielt
5
['t moet alles eens bezwijken.

De bijl van 't noodlot kapt in zijnen oogft de rijken

En vorftendommen zelf de diepe wortels af.

Wy viiên 't , en och ! wy zijn geduurig op ons graf.

Wat opgeklommen is zultge eindelijk zien daelen.

De wijde wcrrclt heeft in 't groeien mee zijn paelen,

En wacht den laetften val.] noch ftaet uw krijgsgeluk,

Dat van den hals der Staetaffcheurde'tyzer juk

Van 't bloedige Granade , en Flips, verhart in 't wrokken,
De grootfte flippen van zijn maght heeft afgetrokken,

Daer 't al vervalt en dijt , blank in het parkement

Van 's lands geheuchenis , tot aen des werreits end.

Slijt meê mijn ftroomgodin in 't flijten van de jaeren,

Gy zult haer als een zout voor ondergang bewaeren.

'K zie noch den aerdkloot op zijn uiterfte , en in brant,

Blijft mijn gedicht zoo lang als uwe roem in ftant.

Maer d'onverganklijkheitgaet boven ons verwachten

:

Die blijft alleen verpant aen Vondels heldefchachten.

Nu volgtge , ó Nieuwe gracht , met mijn gezang gegroeit : »* Ni«ww

Uw fcheepswerf wiert wel korts met breeder plas bevloeit, & *'

Wanneer het water zwalpte , op 't klotfen van de kielen,

Die van de rollen fteil in 'tY voorover vielen,

En zwierde op uwen gront , dien 't nu maer kuft, befchroomt;

Maer toen laegtge onbewoont en eenzaem : nu betoomt
Zich mijn verwondring niet , ik kanze niet weêrhouwen,
Alsze u fchier laeter ziet beginnen , als volbouwen.

'K rep hier van 't werkhuis niet aen onzen waterkant, &* wette

Dat onverlaeten en doodeeters hout in band, mllniuk

En {trekt een * Anticyr en eedele artfenye het willige

Voor veinzende arremoê en vuige beedlerye.
fataem'.

Neen ! nieft die dampen uit , nieft dat het klinke en ipatt',

De Stroomgoón lachen u den zegen toe in 't nat.

C Nu

* Ben Eiland bthtnt doof den Mïvhetvm ïtiefmrtel die dtter groeit.
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Kattittburg. Nu noodme Kattcnburgh 't gezicht te laeten fpeelen

Door eenc reex en keur van rijke ftrantkafteclen
5

Daer 't zelve een Eiland , en in eilanden verdeelt,

Als in een kleine fchcts Venetien verheelt
5

En fchijnt dit mooglijk al 't onmaetig vergeleeken.

Gantfch Amfterdam is in eilanden afgefteeken

:

Dat boete met zijn groote en heerlijkheit geheel,

Gelijk een uitgewerkt volkomen tafercel,

't Geen d'eilandfchetfe ontbreekt, zoo is de Leeu te kennen,

Al toont hy maer zijn' klaeu , zoo kentmen aen de pennen

En bek, der voglen vorft, den ftrijtbren Adelaer.

Nu flae het oog rondom , al 't geen zoo vafl en zwaer

Hier ftaet om ftrijt gebout , volgroeide in weinigh jaeren.

Gelijk dees' ganfche {treek , noch onlangs in de baeren

Bcgraeven , nu den ftroom weer parft in naeuwer rijk.

iv«rt(gel?k Een oud gerucht getuigt, alfteunt hetop kronijk
men voor- ^och handvelt , dat dees' kreits s;enaemt wert na de Katten,

tuemt nue Die onder Burgerhart uit hun mocraflen fpatten,
de Kttten.

[
\\rant toen verhief dees' wijk het hooft noch uit den vloet.]

Daer hy de Roomfche maght vertrat met trotfen voet,

En nijpende in den poel die brant en waterfchatters,

In hun geleden vloog met zijn Konijnevatters,

Het hooft gehellemt met karpoezen ros van bont^

Met ongefchooren haer en knevels , in den mont
Afhangende , op het laetft met ftaetfie afte fnyen,

En op het woudaltaer 'den Duitfchcn Mars te wyen,

Zoo draden moedige Baetauwer , met zijn hant,

In 't oog van 't leger , tien Romeinen velde in 't zant.

Een felle nachtftorm lchreeuwt hier nac den lantftroom wakker,

En drijft het fchuimend nat ver over weide en akker,

En moeren , tot het weer geronnen naer zijn wed,

Dit Eiland en de ftreek rondom in water zet;

En onder 't barncn en het ftorten voortgetrokken,
'T aeloude Kattenburg te gulzigh in durft flokken

;

Zoo
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Zoo als het nu weer opgebaggcrt uit het zout,

Het wapen en den naem der Katten noch behout.

Dacr ftaet het Magazijn , dat met zijn zwaere muuren mtMag*.

Gefchapcn fchijnt , om 't eind der wcrrelt te verduuren, W*
En beurt

,
gefiert als een aenzienelijke bruid,

Twee hoofden evenichoon ten diepe golven uit.

Gy heerlijk zeepaleis , aen Mavors toegeheiligt,

Houd met uw flinker oog den fchoot van 'tY geveiligt,

En ziet ter rechterzy, waergy uwe oogen went,
De wcrrelt in een Stad , die geenc weerga kent.

'K geloofniet , alsge uw' hals om hoog fteekt , en de ftraelen

Van 'tmarmre Raedhuis op uw hooge kruin ziet daelen,

Met eenc ftreek van gout, die uit de kroonen trekt,

Waer mee dat eeuwige gebouw zijn fchouders dekt,

En paviljoenen draegt van Adelaerewieken,

En tart het boufieraet van 't weits Egipte en Grieken,

T< geloof niet dat de Nijt dan uwen boezem knaegt,

Gy weet 'et in wiens dienft gy uwe wapens draegt.

Men ziet geen moedig Ros den Olifant benijden,

Al wort die meer ontzien , en hy in 't fpits moet ftrijden.

Maer laetze , die zoo trots belaegen onzen ftaet,

Van gramfchap zwellen , en dan barften aen hun haet.

Het ftaemy vry , Vorftin , zoo rijzig op deleeden,

Uw bruiloftkamers en faletten in te treeden,

Uw bruitfehat te bezien en Trouring , die alom
Vermaert , de Zee verbont tot uwen Bruidegom.

Laet Siam , Pegu , en de macht der morgenlanden,

Die eerft de nuchtre zon zien rijzen aen de ftranden,

En die in 't Zuiden , hacr , van grootcr vier bevrucht,

Al zwoegend , recht op 't hooft zien blaekren uit de lucht,

En wat van koude krimpt aen bei des werrelts aflen,

Eens hooren in wat top uw rijkdom is gewaflen,

En wat uw huisraet {trekt , dat , in belang van ftaet,

Degrootfte Vorften met ontzach voor 't voorhooft (laet.

C 2 Daer
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iMen ziet uw kamers niet van Rijnfchen Ncktar zwellen,

Noch lieflijk bloet ,
geperft uit Spaenfche Muskadellcn,

En frifle Verncnwijn , Sileens bcmindfte vocht :

Geweer, dat Liber beft zou paften op zijn
5

tocht,

Indien 't hem hitte , omringt van dronke Nachtbachanten,

De wijngertftanders weer aen Gangesftroom te planten.

Neen ! gy hebt harder koft totvoorraetopgedaen;

Schuiftangen, zwaer vanwight, granaeten fel in'tflaen,

Met allerlei gedacht van kogels
, yzre ftaeven,

Enmorgenftarren, en de bouten, fnel in 't draeven,

Wanneer het buskruit, vandenroodenhaen gewont,

Hun geertelt , om de vlam door opgefpalkten mont,

Van 't zwangere metael inope lughtt'ontlaeden,

Geborften van den flagh. 'k zal nu uw zaelfieraeden,

"VVaer aen Penthezilee , die moedige Amazoon,
Zich zou vergaepen , en opofferen haer kroon,

Niet zwijgen, een gebergt van kabels en van touwen,

Dat in zijne armen den Olimp zou tegen houwen,
Zooze uit de naven draeide , en neerplofte uit den top,

Stijgt hier ter zolderinge en hooge binten op.

De balken fchuilen 't hooft in witte zeildoekvleugelcn.

Men ziet 'er boeien om den boofwicht kort te teugclen,

En dommekrachten, en hantfpaeken , omdehant
Te lichten , mokers hart van kop , en loopend want,

Kruitrtampers , akcrkloots , mammierings en kardeelen,

Kardoezen, moskuils, en kruitkokers wijt van keclen.

Men pronkt aen d'andrezy met fabels, fijn vanftael,

Die een grootmoedigheit verbeelden in hun tacl,

En leeren voor Altaer en Vaderlant te ftryen,

En op den hals t'ontgaen gewetenflavernyen,

Met enterbijlen , in den gordel van- gehecht,

En halve pieken , nut in 't hevigft van 't gevecht,

Met hantpiftoolcn , met musketten, muskettonnen,

En donderbuüen : och !tot ons verderf verzonnen.
De
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De weghtot ftervenenten grave, was voorheen

Eenvoudig, 't lijf bezweek, vermoeit en afgeftreên.

Nu hceftze mee haer kunft. De doot quam veei te fpade,

Men zetze wieken by , en wet haer ongenade.

Maer op dien voet befchermt de zeevaerdy haer eer.

Zeefehendenaers ontzien in 't blinkende geweer

Te vliegen , en den roof vermeten acn te randen,

Waer aenze vreezen klaeu en vingeren te branden.

Aldus volgt Amfterdamde flappen van Auguft,

En ruft zich moediger ten oorloge uit in ruft.

Nu klom ik reets op 't dak ver boven alle huizen,

En hoor een volle zee acn mijne voeten bruizen

:

Die fchoot, gelijk een ftroom, met zeftien kraenen af 5

Indien de nijdige Vulkaen , te wreet en ftraf,

't Bepekte touwerk in zijn kluiven greep van ondren,

Om 't prachtig zeegebou ten gevels toe te plondren.

Hy teert van afgunft uit , nu Etnaes winkel min
Voorzien is, als'tpaleisderOceaenvorftin.

'K zal hier niet zingen hoe gy konften weet te queeken,

En op 't kompaspanneel affchildren al de ftreeken

En grotten , daer Eooi de winden in een zwarm
Uitgeeflelt, en hun drijft , met zijn' geftrengen arm

:

Hier zomerluchten fchept , daer ftormen wekt en nevels.

Noch hoe vrou Zecvaert uit het het marmre velt des gevels

In eene zeefchulp treet , en voert een ftevenkroon

:

Daer Nimf Cymodoce met andre Watergoón
Voor buigen , met meer glans op haer gewyde haeren,

Als trotfe Agrip , de fchrik der Aktiaenfche baeren,

Op vorft Eneas fchilt zoo konftig gegraveert.

Noch hoege op uwe kruin , vier winden toegekeert,

Blijft torflen onvermoeit vier kopre hemelklooten,

Met hun verguld geftarnte , elk in zijn perk befloten. .

Gyzijt zoo groot, dat, hoe'kmecrvordereindeesftof,

Geduurig ruimer velt zich opdoet u ten lof.

C 3
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Het nieu Hoe groot gy zijt nochtans [wat vreemdling zal 't gelooven )
<iga^ n

' Dit gact de pracht van Rome en Memfis ver te boven]
Noch is u zulk een ruim gevaerte veel te kleen.

't Was nodig dan dat weer een nieu kafteel verfcheen,

Uw kamenier verftrekte , om op Mevrouws bcgeeren,

Met d'overige prael haer kamers te ftoffeeren.

Ik zie die groote wijtte alreê zoo vol gepropt

Van 't koftlijk overfchot, de holen zoo geflopt,

Dat muuren uit gelit en hoefflag zullen knellen,

Ofal dit zwaer beflag uit dak en wanden zwellen,

En fpringen verder uit. ó machtig wapenhof
Wat wordme een ruime beemd ontflooten tot uw' lof!

Want hoege uw' rijkdom meer verdeden ziet en waffen,

Hoe minder gy behoeft op 's vyands maght te paffen,

En hoe gerufter 't Land zich op uw hulp verlaet

:

Schoon 't andre regels volgt in 't fticren van den ftaet.

Die heerfchappy heeft min te vreezen voor tierannen,

Die , naeu ineen verknocht , haer grenzen kan befpannen,

En houden overal den foudenier in tucht

:

Als die gefplitft
,
gcdeelt in allerleie lucht,

Zoo drae een vreemde vuift haer uit de ruft komt kloppen,

Het gaepend rijk met geen krijgstroepen weet te ftoppen.

'T verlofte Funen tuig., wat kraght een leger ftuit,

Dat op zijn poften , dight in zijn geleeden fluit. (werven

timmer-^'
'

s Lands hooftfeheepstimmerwerv maekt hondert minder

tverv. Voor haeren luifter doof. niet anders zijn de verven
Gdijkems ]T)00r '

t goddelijk penfeel van Rafel gefchakeert.

Wat voortkomt in het licht, blinkt uit en triomfeert.

De beelden , in 't verfchiet met fchaduwen bctoogen,

Verdwijnen meer en meer , en glippen uit onze oogen.

Wat Godheit geeft my ftems genoeg in mijn gedicht!

Om u , acn wicn de ftaet haer welvaert is verplicht,

I}ie d'eer van Amfterdam zoo hoog hebt opgeheven,

Dat elk nu wanhoopt meer tot zulk een top te ftreeven

O ze-
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O zenuw van het lant, te roemen naer wacrdy !

Mijn boekftacf zwol zoo ver dan buiten 't perk van 't Y,

Alsof de Zuiderzee op 't velt van mijn papieren,

Gelijk een ruime kil, met lollen toomzou zwieren,

Zoo drac de blonde Auroor , van Titon opgeftaen,

De naght verjaegt , en verft de kimmen met Saffraen,

En gloeiend vermiljoen , komt hier van alle plekken

Een leger arbeidsvolk ter hooge Poorte intrekken :

Als mieren , die in 't prilft der zomer , even kloek Gelijktnïs,

Krioelen , even drok verzorgen elk zijn hoek,

En branden om in vlijt en arbeit zich te q.uijten.

Zoo wocltmen hier, en doet de zwarte fchaduw fplijterr

Enfcheurcn door 't gedreun, daerze al te dight opeen
Geronnen , niet voor 't licht des dageraets verdween,

Die naeulix 't hooft verheft , en arbeit door te breeken.

Daer galmt het teffens op met kloppen , houwen , fteeken

En bonzen , dat het knarft op yzer en metaeL

De doove Droomgod hoort dat raczen in zijn zael,

Enflaet zijn vaekrigh oog eens open heene en weder

:

Meent dat hy doomt, en zijgt van lieverleede neder.

Men leert de wijsheit van Natuur hier over 't hooft. J

Het aerdrijk wort van bofch en wildernis berooft*

De boom ontwortelt en ontheiftert van zijn looten,

Om die in 't water , en onvruchtbaer ftrant te pooten.

Wy leeren de Meermin hier zonder voeten gaen,

En glijen op den rug door wilden Oceaen.

Het zecpaert binden wy den breidel aen van achter:

De wint verftrekt de zweep, die 't fneller jaegt ofzachteiv

Wie twijffelt dat Dedael, het Kreetfche ftrant ontvlugt

,

Op waffe pennen vont een heirbaen door de lught l

De Kreten zeker zijn 't niet al gewent te liegen 5-

Nu Noordfche boomen zelfdoor 't water henevliegen.

Hier ftaet een nieuwe kiel aen 't groeien ,ca bykans_ i 1 1 • 1 He* bouwen
Tot aen des hemels tin gebout met trans op trans, V4n r(bew .

Daer
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Daerhoute ribben, uit den kiel geteeit, van buiten

En binnen wel verzorgt, een' hollen buik befluiten.

Gelijkenis. Zoo vint d'ontlcder , die , op 't fnyfpoor van Vezael

En Vefling, leeft in doó geraemten, altemael

De ribben rechts en (links, gewulftals halve ronden,

Aen eene ruggraet en haer wervels vafl gebonden

Eningelijft, metfpier en peezen hecht verknocht,

Eneerftna twintig jaer te recht in ftant gebrocht.

De Boukonft klimt almeê by trappen op in 't bouwen.

Zy kerft, cnklutft,enkromt, woelt met bepekte touwen,

Splift ankerkabels , hecht met yzre bouten vaft,

En ziet verbaeft hoe traeg het bougevaerte waft,

Dat in een' oogenblik het krijgsgevaer zou breeken,

Quam weer de dolle Mars de bloetklaroen te fteeken,

Te hitfen (trant op ftrant en vloot op vlooten aen.

. De donder kan een bergh de fteile kruin inflaen

Met ecncn bons, diepasnaeeindelooze jaeren,

En tragen aenwas , is de wolken ingevaeren

:

Een Palm , die wortels tot op 's afgronts navel fchiet,

Alle andre boomen voor zijn hoocheit buigen ziet,

En Neftors eeuwen mocht met dartel loof ftaen pronken,

Wort van een nachtorkaen ten gronde neêrgeklonken.

Polidamas roem nu uw iterkte , daer de val

Der neêrgeftorte rots, uw grof gebeente zal

Vermorzlen , en een zwink geen overfchot befpaeren

Van zulk een rijpen oogft , en kracht van zoo veel jaeren,

Als een geplettert lijk. wie zoekt voortaen ontzint

Bcüendigheit op aerde r een fchat die niemant vint

;

'Ten zy een eeuwig ty van ftaetverwiuelingen,

Een eindeloos verloop moght na die glory dingen.

Verandering heeft zelf in mijn gedichten fteê.

De boupracht ileeptmy wegh. dan voertme d'yver mee.

Hier wort het altemael een zwaeren val befchoren.

Daer heb ik 't grooter pracht en eeuwigheit gezworen.
Wat
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Wat rook bcfluit mijn ftem > waer ftaenwe, en op wat groht ) De smin,

Wy zien een gloeiende Etne , een' vierpoel in den mont.

Het ambeelt klinkt en dreunt, ik zie het yzer kneuzen.

Woont hier Vulkaen, en zijn Trinakriaenfche reuzen,

Of is het Nimrots fmits ? jae, 't woelt hier alzoo flcrk,

Als ofdit werkhuis flechts gedoemt was tot het werk,

En 't ledig Amtterdam , voor allen noot geborgen,

Valt fluimerdc op een oor , en liet vioolen zorgen.

Heel Zweden fchiet te kort aen yzer. d'aerde mort,

Ontzegt te leevren al dat hier bearbeit wort.

War gloeien in dit hol al ovens, die, in 't blaeken,

Uit hun verbrande keel een' vloet van vlammen braeken,

Daerze opgefteegen in den rook , en onbekent

Voor 't oog , vermengen met hun eigen element.

Hier fchroomt mijn Zanggodin het aengezicht te fmetten.

Vulkaen alleen magh zich met fehoorfteenroet blanketten.

Komt , treet den Scheepstuin eens met my ten enden uit.
De scheep

Hoe ver wy gaen ons volgt dat werkelijk geluit, 't gewoel in

En 't is'er even drok met bouwen en kalfaetren, de \elve>

Kielhaelen, sjouwen, om met zuivren voet de watren

Te treeden , en bequaem ten dienfte van 's landsvlag,

Met ongekreukten moet te pleiten voor 't gezagh

Der vrye Staeten , en gemant met zeemeermannen,
De waterfchenders, tuk op roof, uit zee te bannen.

Zoo groot een werk wort met geen woorden afgelcit.

Wy hebben hier byeen de rechters van het pleit,

Die , als den tongriem in het vonnis wort ontbonden,

Het halsrecht donderen uit hun metaele monden.
Elk fchijnt gewaflen uit den zadel van 'troópaert.

Elk voert zijn wapen, en een' eernaem nae zijn' aert,

Van fteenftuk , flangen, zeekanonnen, zeekortouwcn,
En draeken , die 't gezach der Zeevaert ftaende houwen.
Zoo lang geen fchijnrecht hun beguichelt noch gewelt,

Hout hun Hoogmogentheit op zee alleen het velt.

D Gy
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Gy Vorftcn die den flaet begrimt met nijdige oogen,

Verftomt, wanneer gy eens zult hoorcn haer vermoogen.
Al fliep de waterleeu , noit is zijn flaep zoo vaft,

Dat niet de rechterklaeu op fchielijke onraet paft.

Ik wil met voordacht veel van uwen lof vergeeten.

De faem van Londen heeft die krachtigft uitgekreeten.

Vacr wel dan Zeejuweel, groei zoo gcduurig aen; 1

•

Tot alle havens voor uw zeemaght open ftacn.

'T was eertijts VorftenwerkeenKapitooltcflightcn,

Of trots Eskuriael , dat alle pracht zagh z wightcn.

Semiramis put aen den gront 's rijksfehatkiit uit,

Wanncerze Babcl met een' ftecnen muur befluit.

Een grafkerk voor Mauzool , van marmer uitgehouwen,

Noemt d'arme aeloutheit een' van 's werrelts hooftgebouwen.
Het Mdga- Nu Qaen de koopliên hand aen 't verten van een hol^

olpindi'rfbe
^at a^e novcn ?t zci l zict ftrijken voor zijn' lof.

Mactfchap- 'T fcheen wonder dat een Stad , uit week mocrafch geklommen,
PJ> Door haere aenzienUjkheit de wcrrelt deed' verdommen,

En Amfterdam alleen tot zulk een boupracht fteeg,

Dat alle hecrlijkheit voor haeren luifler neeg.

Maer wie zou geen geloove aen mijn gedigten weigeren,

Die hier een Maetfchappy die grootheit nae zagh fleigeren,

'Ten zy het Bouflot zelf, zoo koninklijk volwracht,

En d'ooftcrwerreltkloot geboogenvoor haer maght,

Met onverwinbre tong de Nijt in d'ooren klonken.
ov emint ^nn^h c-[c Scheldgodin vry met haer koopflot pronken,.

net Oo(iers- _
••«•• i

buis tot En zoo veel venlters zien m muur gebout en trans,

«*"wjp'*t Als 't ronde jaer een ry van zonnen leit ten dans.

venfids metWy gunnen haer dien roem , en laeten 't oog hier dooien,
de dxegen Door meer dan duizent en driehondert venfterhoolen,

bezielt.
Ten golven uitgcgroeit. zwijg Rome , zwijg voortaen

Wacr uw Kolommen en Amflteaters ftaen

;

Pronknacmen , die met hun geluit maer 't oor vervaeren,

Hier flaet het zeeflot vol Ooftindiaenfche waeren,

Dat



HET EERSTE BOEK. 27
Dat in zwacrlyvighcit drie Eilanden beflaet,-

En overwint zich zelf in grootsheit en ficract.

De Straet van Sunda vraeg niet meer , alsze aen haer boorden, vatookde

De rijkdom van Malakke afileepcn ziet naer 't Noorden, Miaenfibe

En hondert kielen propt met d'allcrêelfte vrucht verwondert.

Van Tidor en Ternate , en wat gewenfehter lucht

In 't zwangere ooften teelt , wat keel dien oogft van fchattcn

Verflint ? wat pakhuis die kan in zijn armen vatten >

Zoo dra zy hoort in haer geambert bed, hoe 'tY
Zijn traege baren drijft 'tOoftindifchhuis voorby,

Die aen de boupracht zich vergaepen , en vergeeten

De Zuiderzee bytijts denftroomtol toe te meeten.

De Zuiderzecgod graeut hun onder 't marren toe

:

Spoeit voort , trekt meller aen , wy zijn dit wachten moê.
Gy moogt op uw gemak fchoorvoeten of fpanfeeren

!

Wy zullen , ongeacht , de de waterrente ontbeeren >

En vrugtloos omzien na vervarfling > maer ik weet,

Onredelijk gefpuis, waer in ghy u vergeet.

Ofzie ik 't niet? mits gy voor Amfterdam komt ftreeven,

Van 't groene Beverwijk , hoe voort de voeten kleeven

In 't water > hoe gy luipt , en 't ooge fpeelevaert

Door 't koitlijk maftbofch , op zijn ankers hier gemaert £

Al wat'er praelt kan uw nieufgierigheit weêrhouwen,
De torens , 't fcheepsgewoel , de pracht der zeegebouwen,

Als of gyze op mijn' gront niet zien konde onbelet.

Niet anders, 't heugtme noch , ftont Glaukus mee verzet^

[Hy grenikt op datwroort, om dat hy nu de baren

Met een' verhaeften tret zach in zijn kruik gevaeren.]

Die Glaukus , die op ftrant een heilig zeekruit eet,

En elzdzaem in een' God hervormt is , eer hy 't weet.

Hy zach het zeehof, trots gewulft met hondert boogen,

Maer twijfelde ofhy 't zach , en vraegde 't aen zijne oogen.

Zie daer , die andre vloet die naevolgt , blijft weer itaen.

Zoo Ygod , noop hun vry , en leerze raifcher gaen.

D 2 Wy
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Wy zw eeren ftrenger hun die traegheit te beinoeien.

Hier zweeg hy. en ik zachze al bevend ïneller fpoeien.

Macht en O koninklijk Paleis ! want Java legt zijn ftaf

rijkdom En 't koninklijke gout voor uwen luider af,

ferdam
' Een andre werrelt buigt het hooft voor uwe voeten,

hieruit af ^et welk een nacm zal ik uw Majefteit begroeten >

TC verlieve op uw ficraet , en wenfch, met rijker trant

Noch eens de grootheit van 't verbonden Nederlant

Te zingen , dat het lang den naeneef klinke in d'ooren.

Dan zou men uwen naem in vollen luilter hooren :

Dan had ik items genoeg , om fier , op Maroos tret,

Geen lier te ftrcclen , maer opklinkende trompet.

IC zou zingen [daer d'aeloude een voorbeelt van ontbeeren.j

Hoe 't lichaem van den ftaet zich niet alleen verwecren,

En in de heirfpits kan voor al de leden ftaen

;

CWat Koningdom doet meer > ] wanneer een krijgsorkaen

Al zugtende van 't ftrant de vinnen op komt fteeken,

En brult dat voor zijn item gebergte en rotzen breeken
$

Maer zelve Leden voed , die 't lichaem overal

Getrou en onderdaen , in ipoet en ongeval,

Als Hooftbewintheer , op zich zelf nochtans beruflen.

Dat tuigen d'Afrikaenfchc en Aziaenfche kuiten.

Dat tuig' dit Magazijn der Indiaenichen Raed,

Niet voor een' Maetichappy voorzien , maer heel den ftaet.

De Lijn- n l1 fl-ontmjjn Ykant vol , en wy, van lant gevaeren,

Laveerden 't aertrijk om door eindélooze baren

;

En zaghen waer by naght het Kruis in 't water zinkt,

En waer Arkturus in Boötes tabbert blinkt,

'T en waer' ik my vergaepte aen onze Lijnbaenflooten 5

Die fpier en zenuwen aen 't lichaem van de vlooten

Verichaffen , en eer ik haer grootheit overleg,

Noch duizent treden my afwoekren uit mijn wegh

;

Om een geilacht te zien dat voor verkeerde gangen

[Hoe menig lij t'er om > ] gewoon is geit t'ontfangen.

Dat
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Dat ons gezicht verblint , en veinzende achteruit

Te treeden , afte zien van aerdfche winft en buit,

Vaft op zijn voordcel loert, en weet zijn eind te rekken.

Noch veinft het openbaer : en om 't voor ons te dekken.

Behoeft het brceden vilt noch blinkent koorkieet aen,

Noch met gebogen hals op d'eene zy te gaen.

U wort op hooger merkt dit veinzen toegefchrevcn,

Gy , die een' fchijn vertoont van ingetogen leven,

Die elk tot armoe preekt , en rechts en flinx niet zoekt

Dan rijkdom, hoe geveinft gy geit en fchat vervloekt,

Maer dek vry, looze Sfinx, de klaeuwen met uw veeren,.

De Farizeeufche grijns kan ons gezicht niet kecren.

Hoe gy de trony trekt , en 't logenachtigh oog
Uit heilige aendacht fchijnt te ftrekken naer om hoog,

Noch komt de gicricheit, vermomt met valfche treken,

Uw zelf verraden , en gedunrigh uit te breeken.

De werrelt kent uw deught
, gy trekt de zelve lijn,

En moogt de zotten noch bedriegen met den fchijn.

Bemint gy d'armen , en het lijden en verzaeken,

Hoe fchouwt gy zoo bezorght de nederige daeken,

En leid uw dartel oor ten dans op luit en veel,

'T welluftighe oog in zijde en gout § de tong en keel,

Geleertophuichlery, mag zich geruft verdrinken

In Rijnfchen daeu , zoo lang die niet door 't vel komt blinken

:

Als maer hier onder , om de (leur , een enkel woort,

Tot lof en dankbaerheit des Scheppers wort gehoort.

Wat ootmoet, fchoon ik 't zocht, kan ik op u vertrouwen,

Uit wien men niet verneemt als naemen van Mevrouwen,
En grootften van het lant. quam Kriftus weer beneên,

Van daer hy wort in 't heir der Englen aengebeên,

Zoo deerlijk en verfmaet , en met bebloede leden

Den kruisberg Golgotha al hijgende opgetreden $

Gy zoud fnu belg u niet, dat ik my uwer fchaem.]

U fchaemen in den mont te neemen 's Heilants naem>

D 3 Dat
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Dat geit u mee , die fmaelt op dempende Luknilen,

Die fleghte fpijs gebruikt om uwe maeg te vullen
$

Maer hoc de ioberheit u toeftraelt met haer light,

Toont die gemefte buik , en puilend aengezicht.

Wat zanggeeft bijtme in 't oor r laet hier dat fchempen fteeken.

Gy fchrijft een ftroomgedichr, geen geeflei van gebreeken.

De mur 'T gaet wel. de trotze muur , die Amfterdam befluit,

van Am- J7n fteekt aen deze ftreek den hals ten Yvloet uit,

ƒ
er am.

j> e{] L1j tmjjn landreis mee. nu luft het ons te reppen,

In open zee een koelte en friiTche lucht te fcheppen.

Een ander zing' hoe ver de muur haar armen rekt
j

Hoe veilig zy de itad met muurgordijnen dekt j

Hoe driemael negen fleene, en fcherpgefpitfte punten

En flanken , uit de borft der breede muurkring munten
En puilen , onderwulft van boogen , zwaer van fteen,

Die op een maftenwout geftut zijn van beneên $

Of hoe een waterbeer
, gelijk een rots van onder,

Drie hoofden van arduin omhoog heft tot een wonder,

En ftut op zijnen rug, geharnaft met een bult,

Het fchuimend Y, wanneer 't by onweer zied en brult.

De muur van Sina ziet nu vry haer acnzkn breeken,

De weêrgalooze muur die 't daghlicht ziet ontileekcn,

Als d'ooiterzon verrijft met roozen in 't gezicht,

En dooven in het weft het uitgediende licht 5

Die ftant hout even kloek in 't woeden van de jacren,

En fteekt haer voorhooft by Korea uit de baren,

Daer Galoos fnelle vliet door 't uitgedroogde zant,

Met ongeftuimigheit in Iratuzi ftrant 5

Van daer wort opgehaclt op hemelhooge duinen

En bergen woeft en wilt , met ongenaekbre kruinen,

Daer Xenzis Tygcrlant het weft in d'oogcn heeft:

Totdatze in'tlteilgebergtdeHoang doortoght geeft,

En ftut dat trots gevaerte op onverwrikbrc ftijlen.

In eene fchaekeling van driemaelliondert mijlen,

Peking
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Peking draegt op zijn' muur vergeefs zoo grooten moet,

"Wanneer het bloedig heir des Tarters, als een vloet

Die affchiet met gedruifch , en fchuurt door fteile rotfen,

Ter muurbrefTe ingeftormt, 't Sinccleh gezagh komt trotfen,

En fchokt het ftamhuis van Taiminga in den gront,

Dat hondert eeuwen pal op Sinacs troonen ftont.

Uw ringmuur geeft tot uw befcherming grooter hoope,

Doorlughtfte Koopvorftin en koopmerkt van Europe. wagh ych

Zoo d'Arragonner weer (God keer' dat ongeval.

)

*P haerefl

Van bloetdorft opgehitft
,
quam rukken voor uw wal, verheten.

En opgedondert met ontwenden krijgsbannieren, als sin* °£

Uw daken dreigde met verflindende oorlogsvieren. „mr,
-

Geen Goifche Sinon ftak, door Egmonts fchelms verraet,

Nu Gijsbregts erfin brant y
ten zoen van Velzens haet,

En Waterlant, ten val des Aemftels opgezwooren.

Sleet vrugtloos op dees muur den afgeramdenhooren.

'K zach d'onverwonne jeugt, elk op zijn hoefilaghtrots

In 't harnas , ftaen gelijk een onverwrikbre rots.

Roópacrden overal gezadelt met kanonnen.

De punten in een' ftorm flankeeren. Muskettonnen
En ftormroers , met een bui van kogels , battery

En muurrammeiers, in een hevig oorlogsty,

Neêrbonzen , duizenden baldadig ftorm geloopen,

Gefcherft aen mooten, ofin eigen bloet verzoopen

;

Den Ygod , overal verheerlijkt en gewilt,

Ten hemel heften ziin driezilverkrtuften fchilt.

Einde van het eeuste Boek,

I N-
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INHOUD
Van de Print voor het tweede Boek.

DE magtige Yftroomgod zit in triomf ten 'toon

Op zijnt'fchulpkarros , enlaet zijn bronkrnik ftroomen.
Vrou Zeevaerdfiert hem 't hooft met eenegoude kroon

>

*Daerzy hem zijnparuikvan wier heeft afgenomen.

1)e Vreede en Oorlogh flaen op fchildwacht aen haer zy,
2) ie praelt in zijn rondas met eene trits van kruijfen.

Terwijl de firoomgodword omjingelt met eenry

Van Vloet en Lantgoön , die zijnfcheepen aen zien bruijfen.

'T'getulbande Azïen deelt aen de Scheepvaerd uit

Gebeente , zijde en gout , uit haeren vollen hooren*

He Zont
,, gedofl met een gehorende ojfenhuit.

Begroet de Noortkaep i diedejheeujacht fluiftom d'ooren,

Metfteilgebergt bekroont', en Heklaesfeilen brant.

De Toolfche Ceres duikt door hun geflooten handen,

^DeSamojeed verfchijntaen 'tGroenlandfchwalvifchftrant)

En mikt met zijn'harpoen , ten dienjl der Nederlanden.

<JMen ziefer de Moorin der Gibraltarfcheftraet
Verfchijnen , 't hooft gehuldmet Herkules pilaeren -,

Waer by de Spaenfche vrou in 't blanke harnasftaet>

Wiens Schildleeu 't heilig kruisgrootmoedig blijft bewaeren.

©<• maegt van Sina ftort haer koffer in den fchoot

UDes Tjlrooms. T)e Zwartin verbeelt ons d'lndiaenen.

*De zwaerefleen braveert met d'Amjlerdamfche vloot',

En /imflerdam. Merkuur komt ons de Scheepvaert baenen

Om hoog , en fchitift , door hulp der Maetfchappy verlichte

T)e nieuwe werrelt de gordijn van V aengezicht.
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E fteven nu van land. vaertwel gy waterfloten, vedhbttt

' Gy ftrantpaleizen , die in fchaduw van uw vlooten, begeeft \hk

Ais achter eenen fchilt
,
gerufter flaept , dan of

Vulkaen u een rondas van Hemelfche erts en ftof

Gefmeet had, en daer al uw zeemacht ingedreeven,

Noch fchooner dan de fchilt aen Thetis zoon gegeeven.

't Orakel, van Apol ten dryvoet uitgebromt,

Mackt al de werrelt voor die waerheit nu verftomt,

Nu gy ó Amfterdam, met houte watermuuren,

Wie aen uw' zeeftaf blaft groothartigh kont verduuren.

Vaer wel. 'k heb elders nu mijn toghten heengezet.

"Wy hebben op zijn tijt uw glory getrompet.

Houd op gy winden , die mijn grocte durft verftooren

:

'K weet zelf, door 't gieren van uw pennen , niet te hooren
De woorden die ik fpreek. Maerhoe ! wyzijnverraftj

Wy worden weg gefleept : of ftae ik pal en vaft,

Maer deift het land te rugge > ondankbaer land , ftap henen.

Stap voort, zoo druk voortaen een zwaerder berg van fteenen

Uw hart 5 zoo ver mijn oogh kan reiken langs de kuft,

Daer gins de lucht zijn hooft gemakkelijker ruft

In 's aerdrijks fchoot, en blijft van bloode fchaemt bevangen,

Ofroot van minnegloet, op haere kaeken hangen.

Zoo dring' noch Amfterdam zijn ruime veft van een !

Van yder uit ontfagh ,
geviert en aengebêen.

Eool
, gy Grootvorft van de worftelende winden, Aenftuek.

Vergeet die muiters in hun kerker niet te binden

:

!;»ƒ
^°"

JE De winden.
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De Weftewint alleen blaes mijne zeilen op.

Voort jongen, wend het roer , en hael het zeil in top.

Ik voel een zoeter wint my fpeelen in de haeren.

']£ vertrou my anders niet op weifelende baren.

Leander , fchoon hy wiert befchut van Citeree,

En Heroos blaekende oog hem toelichtte over zee,

Daer 't pekel fteilerfchuurt, en neêrftortvan weêrzijden,

En 't Griekfche Seftus fcheit van 't Aziaenfche Abyden,
[Door Helles doot beroemt, die aen haer broeders zy
Wiert ingezwolgen van der golven razerny.]

Liet zelf, daer Venus fchreide, in 't woefte zout het leeven
$

Vergeefs op riemen van zijne armen voortgedreeven.

De moedige Ajax tart vergeefs in arren moet
De ftormen , daer hy zelfgedompelt in den vloet,

Zijn hooft te barften ftoot , en duizent naeu ontflippen

Het akeligh geklots der Kafareefche klippen.

Vfoeffftit En gy , verwaende ftroom , die mijne vreeze hoort,

OrooJ"of' Gy hebt uw handen mee niet onbevlekt van moort
over het En bloet

,
geboren om noch eens de flaft'ontwringen

vandel
k

Bo-
^cr Beemen

>
uit den viuft der wedcrfpannelingen

5

heemfchen En d'Elftcbuigen voor de koninklijke vlag

,

Erfprinr m £n aj
'

t Hitcijnfche woud te dwingen met gezagh :

Zoo uw krankzinnigheit, afgrijflelijk aen 't woeden,

Hem niet begraeven hielt in 't kerkhofvan de vloeden.

Nu roem vry , datge in 't laetft , maer al te laet , bedaert,

Uw lokken fcheurdc uitrou, en fchond uw' zilvren baert,

En met een ydle hoop , om 't vorftlik rifte warmen,

Het d'Yvorftinncn gaeft in haer medoogende armen.
'T bleefdoot nochtans, en gy ,

geparit van ongedult,

GtVte is
(^cu'^ een oude Leeu in wildernillen brult,

De gront van onder loeit, wanneer hy aengefchonden

Van razernyc , heeft zijn eigen wulp verflonden.

Ai 't bofchgedierte ziet, verbaeft op dat gefchal,

Nae zijne hielen om , en vlucht door berg en dal.)

Gy
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Gy daghvaert met gefchrei , te jammerlijk verflagen,

De fchorre lijktrompet der donkere onweêrvlaegen
j

Wekt zelf uit wanhoop uw' aertsvyant hetNoordweft,

Daer hy gedooken lagh en fluimerde in zijn neft.

Die ftort u op het hooft met eenen barft. de ftroomen

Toen aen het bulderen, met losgebroke toornen.

Al zou Deukalion , noch eens de doot ontvlugt,

Al 'tmenfehdom zien gefmoort van bange waterzucht.

Zy rukken tegen een , en fteigeren en ftorten,

Gelijk twee legers, die afgrijslijk faemenhorten GeUktnh.

Met eenen wapenkreet, en razende en verwoet,

Het velt verdrinken in een meir van rookend bloet.

Men zietze flrijken met kadijken , muuren , weien,

En met een heefche keel het vorften lijk befchreien.

Zy fchreiden noch miflehien , zoo niet een fterker dam
En zwaerder waterbeer den vryen loop benam
De brakke traenen , die , in 't merpen van die wonden,
Ter holle dijkbreflc in , een' ruimen boezem vonden.

Nufluitenze door dwang die kraenen toe, op dat

Zy zelve niet hun hooft verfmooren in het nat.

Een ander fchelde vry voor gierig en verwaten,

Die op een zwemmend hout, van alle hulp verlaeten,

In 't gaepend pekelfchuim, gedreigt van rots en plaet,

Begrimt van 't gloeiende oogderBeeren indien ftaet,

In 't aengezicht der doot, door al de werrelt trekken,

Om eene hantvol zants die noch hun hooft zal dekken

:

Zoo niet een donkre kolk , eer zy de fteile Kaep
Van Goede Hoop bezien, hun eeuwig wiege in flaep.

Wy zullen , fchoon ons mêe die watervloek moght treffen,

Hun edelmoedigheit tot aen 't geftarnt' verheffen.

Een zelve hemel hout het aerdrijk in gewight.

Dat lacht zijn' minnaer toe alom met een gezicht 5

Maer hier met ftuurfcher , daer met lierfelijker vlaegen.

Een vliegend vlot magh ons het vaderlant ontdraegen,

E 2 Maer

Trooftvêar

den ^eeman,

en verdedi-

ging der \e-

vaert.
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Maer nergens 's Hemels oog, dat blijft ons evennae,

En flaet ons overal met duizent fakkels gae.

Die van geen aerde voelt zijn' kouden romp bezwaeren,

Erft een doorluchter zark in 't glaezen graft der baren,

En fluimert, overwulft met 's Hemels blaeuwe tent.

oorfprong Wie was hy die zich eerft ter zeevaert heeft gewent,
er ^eive. £n ^ cfujkenc{e onverfacgt in uitgeholde boomen,

Beftont te glippen op den gladden buik der ftroomen ?

Op dat de ftevenkroon zijn beeltenis vereer,

Zoo lang maetroozen zich betrouwen op het meir.

De Britten , afgericht op rooven en vrybuiten,

Braveerden lang ter zee met zwakke leêre fchuiten :

De Nijl ftontlang verheft , dathy zijn' fnellen vliet

Met vlotten zach beflaen van dichtgevlochten riet

:

Heel Grieken waegde , toen de zeilkunft aen het groeien,

Op 't zcefpoor van Dedael , in zee Hak , fonder roeien,

En op haer wieken dreef, fchoon Ikarus , te ftout

In 't vliegen
,
plompte in zee , die noch zijn' naem behout.

wierteer- Maer Nereus wiert eertijts alleen geploegt van fcheepen,
t'Jts lat be- Qm fcnaers van '

s nabuurs kuft den nootdruft aen tefleepen

:

boefitcbett ..
r

gebruikt. Nu fnijtmen Thetis rug , zoo ver zy onbepaelt

Het Noorden niet ontduikt op 't waelen van de Naelt,

Met watertorens en gevleugelde kafteelen :

Braekt vuur en donder uit metaele en yzre keelcn,

En tart de ftormen met gevaerten , uit het zout

Zich heffende , als een berg van yzerwerk en hout.

m uit weel- Nu zeiltme om rijker oogft van koniijkheên te vinden,

%'Jten °tt
^an 's werrelts navel af naer alle vier de winden,

vergaderen. En ftreeft de zon voorby , die al te lang gedraelt

Haer halve ronde fluit , eer zy hen achterhaelt.

Rei^e me Daer Heemskerk , onder 't ys in eindelooze nachten
Novazm- BepTaeven , even fier de golven durfverachten

:

blo. van o 7 o
heemskerk. Verlaet met nieuwen moet zijn' vaderlijken gront,

Envaert ten tweedemael denysbeerindenmont,
Om
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Om achter Tartarye en Samojeedfchc ftranden,

Door grondclooze zee in Indien te landen

Met korter vacrt , ten trots van 't Arragons gewelt,

Dat met zijn duimen hielt de keel der zee beknelt.

Maer hoe vol vicrs hy (treeft , ten roem der vrye Staeten,

D'ysrotzen zijn te groot , die voor geen hitte ontlaeten.

Het uitgediende licht rolt fteil ten kimmen af,

En blaeft zijn lampen uit. de nacht lokt uit het graf,

Meteen benaeude zucht, als zelfvan vrees bevochten,

Sneeubeercn, dol op roof, en moordende ysgedrochten,

Lang in den. afgrpnt weggefcholen voor het oog
Des Hemels , die , nu trots opborrelende om hoog,

Van honger woeden , niet ontzien hen aen te randen,

En maden bekkeneel en fchenkels met hun tanden.

Al 'tmarmer dreunt en juilt van fpooken zonder tal.

Noch zaegtge ó Yftroom hen belanden aen uw wal,

Na zulk een Ilias van doorgeftrede plaegen !

Die zich geen Herkules vermeeten zou te draegen,
* Schoon hy gebergten fcheurde

,,
en bonfde met den vuift,

Daer Amfitiïjt nu door den open boezem bruid,

Het hemelhoog Abyle en Kalpe van elkander
5

En fcheidc Europe, neêrgeboogen voor zijn' ftander.

Van 't woefte Barbarye , en daer de Kreeft om hoog
Den Afrikaner zengt met vlammen van zijn oog.

Maer ziet , terwijl ik fpreek is 't land my verre ontweeken. 't Gekrioel

'K zie duizent kielen , vaft gereet in zee te fteeken,
het
7™ °*

En duizent ryën op haer ankers ondereen.

De zoele wint boort flaeu door zoo veel zeilen heen,

En blaeft my over 't hooft, hoor , welk een bly gefchater

En vrolijk juichen rijft, gelijk een wolk , op 't water !

Ik hoor de zeetrompet en trommel , en gekrijs,

En 't gieren en gedruis , op een vermengde wijs'.

E 3 Help

* Men tfgt , dat Herkules de twee hoofden , ofpiUerhergenvan de Straet van Gibralter

van eenfcheurde , en door het invloeien van de \(e Europe en ^frykefebeide,
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Help Hemel ! flaet my daer de blixem in mijn oogen,

En volgt de donder nae ? o neen ! ik ben bedroogen.

'T zijn duizent blixems die my treffen in 't gezicht,

En duizent donders die aenrollen op dat licht?

Hoe Zecliên is zoo drae Salmoneus ftraf vergeeten,

En Elis kopre (luis > waerop de fchelm vermeeten

Den donder naebootzeerde en blixem van Jupijn.

Het geen gy waerlijk doet, deed hy alleen in fchijn.

*Ly flacn het in den wint-, en {treeven door de baren,

En ïchuuren langs den buik des Yftrooms onder 't vaeren,

Dathy zijn hoorens krimpt, en dubble pyn gevoelt,

Als hy het taeic (lijm vergeefs van Pampus fpoelt.

Gact Helden, en kan nu Jupyn die hoon verdraegen,

Zoo dreune uw donder , van daer 't Ooften op komt daegen,

Tot daer het gloeiend licht de Wcftcrkimmcn blaekt

Met eenen zoom van vier wanneer 't zijn daghreis ftackt.
raen nat ^ ^ j ^ ^ t zcc zcshondcrt zonncklooten

tOojte» en

siita. Zien klimmen , eer het keert met rykgelaede vlooten,

En ftacn verwondert, als hetmiddaghlicht met pracht

Gefteegen op den troon der wolken , in zijn kracht,

De fchaduw barnt en fmelt , terwyl de brant aen 't groeien

De blaeuwe gordels zengt, den middelriem doet gloeien $

Daer Doris flaeu van hitte in't nat van dorft verfmacht j

Maer al hun tegenfpoct verzoet de ryke vracht.

Geen watcronheil zal hun moet de wieken korten

,

Nu Sina haeren fchoot niet weigert uit te ftorten,

En Atlas gouden ooft met onbekrompen hand
Tefchenken , fchoon het zucht in een' benaeuder band,

En 't ryxhof te Peking , van 's Tarters byl getroffen,

Noch tuigt met welk een fmak de grooten nederploifen

Uit hun' verheven top, daer 't ryk in diepen fchroom,

Den grootften Keizer zagh gehangen aen een boom,
En 't dervende aengezicht,metlootverf overgootcn,

Des ryxfaffraenftroom en Kiang den mont geflooten,

Die,
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Die , vryer nu het hooft verheffende in de zon,

Hun oogft ontlaeden in de veften van Kanton,

En met een koninkryk van fchatten ons vereeren,

Terwijl maetroozen t'huis in 't zyden kleet braveeren.

Een ander deel fpat wyt ter werrelt uit, en trekt paert me
En boort door d'enge ftraet van Magellaen ontdekt. Amerika,

Ontziet niet b uiten huis en vaderlant tewoonen ™J GQH

By Periiaenen, en verwoede Patagonen,

Bcrgreuzen , tegens 'their des Hemels noch gekant,

En al wat brult en moort aen 't Mexikaenfche ftrant.

Zy trêen de fchedels in van vreeflelyke draeken,

Die eeuwig op de wacht hier 't gulde vlies bewaeken,

Dat Kolchis vacht verwint, hier is de goude vrucht

Die Atalante ftuite in 't midden van haer vlugt.

Hier groeit de goude tak , voor wiens vergulde vlammen
De poort des afgronts uit haer grendels fpringt en krammen.
Het gout regeert het al. wanneer Jupy-ningoud

Verfchynt, daer Danaë gekerkert zich onthout,

En d'overfpeeler komt ter flaepzaele ingeftreeken.

Zijn alle wachters ftom, en d'oogen uitgefteeken.

Hoe menig draegt, gelokt door een vervloekte hoop,

Vaneercloozewinft, haer eerbaerheit te koop !

Maer d'eer magh boven 't geit zoo ver in waerde praclen;

Als 't gout verdooft den glans der mindere metaelen.

Noch keert het menigmael by zyn' bezitter weer,

En trooft hem nae 't verlies, noit keert verloren eer.

Vergeefs heeft vrou Natuur , voorziende d'ongelukken, vergeefs
° van de Na-

Beftacn het goudland van den aerdkloot afte rukken tuur met^
Met eindclooze zeen , nu 't nae zoo lang een nacht rpjdeen Ve

<if?eichei~

Van 't ftoute Spanje is uit zijn' kerker voortgebracht
5 den van

En 't gout, veel nutter in den Oceaen verzonken, Bnrope.

Uit 's aerdryks aderen en naere bergfpelonken

Is voor den dagh gefleept : maer met vergiftcr lught

Als Cerberus weleer, te laet de knots ontvlught

Van
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Van Herkules , die hein in 't oog van 's Hemels daken,

By zijn drie keeien fleept, die vier en vlammen braeken.

O goude ftranden , zeght , hoe was u 't hart temoe >

Toen 't woedende Kaftilje u met zijn yzre roe

De lenden morzelde j daer 't bloet uit uwe ftramen

En raeuwe wonden vaft afzypelende , en faemen

Geronnen tot een beek, uw eigen keel benout,

En brantmerkt met zijn root het aengezicht van 't gout,

Dat daeluw was van vreeze en bleek om 't hooft beftorven

Voorheen, een peft die eerft de werrelt heeft bedorven,

En bragt de gierighcit, die kanker van 't gemoct,

En die , de wreetheit voort, verhit op menfchenbloet.

Verwaten moeders van de Helfche razernyen,

Die met verjaerden wrok het menfehendom beftryen.

ve geeft ^,|en zegt dat fchippers hier by naeren nacht , de geeft
l

^extkaen- Van Atabaliba , angftvallig en bevreeft,

fchen Kei- Op 't onbewoonde ftrant rinkinken zien en fpooken

}!h Jaert' ^ct een bebloede toorts , de zwarte naeren rooken
daer noch, Van 't bloedig zweet, dat van de doodfche wangen ftroomt.

Hy bromt,maer fmoort zijn vloek in't harte,als noch befchroomt

Na zijn rampzalig eind , voor trouloosheit en laegen,

Men hoorde hem in 't eind vervoert van gram!chap klaegen,

Met zulk een hol gedruifch dat al den oever vult

:

Gelijkenis. Gelijk een bofchleeuwin in wildernifien brult,

Wanneerze dol van wraek den roover nae wil jaegen,

Die haer verraederlijk de jongen heeft ontdraegen

En 't weerloos neft gefchaekt. ó fprak hy , die met my
De flaegen hebt gevoelt der Spaenfche tieranny,

'T verveel u niet mijn ramp en ongeval te hooren.

rpreelt Zoo drae de nieuwe vloot quam door onze engten booren
enxe ma- En lande in Panama

, [och was zy noit geland !

moynam. of had ikzc in het eerft gezet in lichten brant.]

Liep ftrax een hofgerucht : op dryvende paleizen,

Quam een gebaert gedacht uit d'andre werrelt reizen,

Niet
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Niet zwart, maer 't aengezicht zoo wit als kryt geverft.

Een koude fchrik ryt doormyn leden, 't hooft bederft.

Een deerlijk voorfpook ! 'k voel myn' zetel driemael kraeken.

Een bange en diepe zucht rolt driemael door de daeken

Van 't hof, en hadme toen mijn nootlot niet verraen

,

'Tpaleis van Magokappeen Kusko zou noch daen.

'K had hen op drand geflaght, vermant de zwakke vlooten,

En'tgoddelooze bloetal juichende vergooten.

Noch trêenze toe, en zien met arendsoogen om
Nae gout , hun hoogde goet en eenig Heiligdom.

Zy flokken 't vraetig in als hongerige raeven,

En hangen op het aes. men zietze alom aen 't draeven

En grijpen, 'teene fchip volgt nu 't op ander voort.

Toen kreet het ganfche ryk geduurig brant en moort.

Wie zouze tegendaen > zy blixemen en donderen,

Als ofons d'afgront zelfbeltonnen quam van onderen

:

En aerde en hemel,van hun dwinglandy vermant,

Mee had gezworen in hun trouloos vloekverbant.

Wat dolheit voerde u aen , zegt ; bloedige tierannen,

Zoo verre uit onze lucht en werrelt weggebannen,

Te vallen in ons erf, en 't ryk , daerge u geen' voet

Moogt eigenen met recht , te meden met ons bloet.

Daer 't Efmeraltebofch de vrouwen 't haer zach wringen

Tot droppen , ofhet hart te barde op rotfen fpringen.

Terwyl Tunië noch het albefpieglend oog
Der zonnegodheit fmcekt, dat zy haer wangen droog.

'T gaet wel. de wraek is gaende, en wankt haer taeie roede.

Ik zie'er duizenden, noch dronken van den bloede,

Een bloetvlak meeten, en den afgeweiden grond,
In 't vallen , byten met een halfbedorven mond

:

Den broeder van zyn bloet in 't harnas acngevochten,
De lyken tot een prooi van honden en gedrochten,
En met uw eigen zwaert , ó wreede , die verwoet
Uw felle klaeuwen verwde en myn doorluchtig bloet 5

F Myn
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Mijn droeve fchim gepaeit, die eindlijk ruft van waeren.
En win De fchippers zien allengs zijn hevigheit bedaeren,

folrfe ne-^ '

£ onSerufte fpook fchynt vrolijker van tret,

derUeg der Nu 't hoort , hoe moedig Spanje in Neêrlant is verplet,
sp«<Hfihen. £n eindelijk vervolgt , verjaegt op alle flranden,,

De vlag der hoogmoet ftrykt , en groet de vrye landen.

Daer al de mijnen van het koftlijk Potozy,

De zilverkuilen van Ciarke , in zulk een ry

Van jaerennoit gefchaekt , de fchatten van Afrykc,

En al het gout van 't uitgeplondert Ameryke,
Niet flopten aen die bron en fpringvloet van verderf,

Dat drie Filippen heeft geftooten uk hun erf.

O ftroomgod belg u niet ! zoo ik myn borft voel blaeken,

Om op een ruimer plas de geeften te vermaeken.

Zoo ik 'tgevleugelt paert door Febus gunft befchry,

Uw' ryken ftroom verlaete , en vlieg de wint voorby,

En achterhaele uw vloot , die, half 't gevaer ontvaeren,

Vier maenen onvermomt zagh klimmen uit de baeren,

nefhr'ij- En d'Afrykaenfche zee verlaetende, vol moet,
vtn& v*n De wydberoemde Kaep voorby zwiert met den vloet

:

.

Die, als een breede tong , weerzij ts in zee gelegen,

Om aemtoght hygt, en roept Neptuin om ftorm en regen;

Die meenigmael, vermoeit van 't bidden en gekryt,

Met bei zijn handen 't nat der zee ten hemel fmijt

;

Dat voert een wint , matroos uit d'oogen , op zijn veder :

't Stort door zijn zwaerte in 't eind gelijk een donder neder,

Knarft rotfen en gebergte in flarden, torft de kiel

Aen 't blint geftarnte, en druktze ofze in den afgront viel.

Der wolken fpongie fchijnt met een' greep uitgewrongen,

Opd'ceneftortvlaeg komt voort d'anderc aengedrongem

De zwarte nacht voert ftorm op ftorm aen op hacr vlerk.

Nu fcheurt de ftroom den gront , nu rijft hy als een kerk.

'T vcrvaerlijk onweer loeit met weêrlicht, blixem , donder

En donderkloot , en roert , al buldrend , 't opperfte onder.

Een
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Een donkre Orkaen rammeit , en fnort metflagopflag,

Als ofweer d'aerdkloot in een ruwen baiert lag.

Eoolrukt brullende de ftormrioolen oopen.

Al d'onweêrwinden van vier oorden toegeloopen,

Beproeven kruin op kruin al zwoegende en verhit,

Daer d'elementen zelfgefohokt, naeu hun gelit

Bewaeren. Febus 't hooft verfchuilende in zwart laken

En lamfer , hoort zyn as en kopren diflel kraeken

Van 't ftormgewelt. de kap des hemels dreunt en beeft.

Het pekel zied en fchuimt. de dolle zeeftorm heeft

Het grondzand omgeroert. het grondloos hofdoen beevèn
Van Thetys , klippen van haer wortels afgedreven

:

De hulken , in dien noot verftroit van ree tot ree,

Een hondert myl te rug gerukt in wilde zee.

Maer wy zyn dit gevaer nu boven 't hooft gewaflen.

Hier aemt een zoeter lucht op d'Indiaenfche plaffen.

De zon , in hacren trans met fchooner gout getoit,

Heeft ryker glanffen op het glas der zee geftroit,

En vormt een tintlend licht, die wonderlijke ftraelen

Niet ongelyk , die , als een zoele nacht komt daelen Gelijkenis.

Qp vleermuisvleugels , heel de Melkweg , overal

^n kleen geftarnt bezaeit
,
gelijk een bloemryk dal,

En zoo veel oogen , die een Hemelfchildwacht {trekken,

Den wakkren Palinuur door haeren glans ontdekken.

Zoo ftrevenwe op, nu daer 't bevroze Noorden beeft,

Nu daer het Zuiden wort gebraeden van den Kreeft,

En onderftaen tweemael , in 't moedig heenebruiffen,

Den ongeemeten riem des aerdkloots door te kruiflen 5

Tot dat Batavie ons verwelkomt op het (lot

:

Dat even fier 't gewelt van 't machtig Java knot,

En velt de benden van MakafTer voor zijn voeten,

En ziet d'opgaende zon zijnmogentheit begroeten.

Van hier, ter koopvaerdye ofoorloge uitgeruft,

Verdondrenwe aen weerzy al d'Indiaenfche kuft,

F 2 En
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En houden in 't gewight de maght van hondert vorïten

En koningen, op dat geen krijgsman , los geborften

adijkenis (Gelijk een Olifant herkaeut een' ouden wrok,

Verbreekt en bryzelt , in het eind , zijn yzer hok;

"Werpt boomen op zijn ïhuit uit d'aerde met den wortel,

En ftampt zijn' tuchtheer zelf, en wathem keert te mortel.)

Zich opwerpe , en verwaent den nabuurvorft verdrukk',

En ftae Batavie in het licht met zijn geluk,

schatten der Terwijl de Maetfchappy , door kracht en nutte vonden,
oofiindifche ncn kort het oorlogszwaert houd in de fchêe gebonden,

py in indien. En , als een ftaetarts, uit de teikens weet , wat zucht

Dé rijxpols jaeght , volgt elk gehoorzaem haere tucht.

Zoo vloeit
,
gelijk een ftroom , 't geen Indiaen en Mooren,

Die al de vafte kult zien naer hun wetten hooren,

En 't geen d'Eilanders , zoo verdeelt alom, en groot

Van fchatten
,
gaeren uit hun oogft , in Nêcrlands fchoot.

T>e Kor. De Kormandeller fchenkt het merg van ftnkerrietem*

'kukelt'
^cn ncn^clfch Manne, niet als dankbaer te genieten,

suiker, Dat yders tong vernoegt , den lekkren honger wetfc>

En alle fpijzen maekt een aengenaem banket.

O lieflijk rietebloet, gy weet de doot te keeren,

En d'onverderfïijkheit den vruchten te vereeren

!

Hoe rykelijk verzoet uw fchat den angft en 't leet

Des zeemans , die zoo verre u haelt met bloet en zweet

!

En elpen- Het fierlijk elpenbeen wort mee van hem gezonden,
heen

- Dat onlangseen geweer verftrekkende in de monden
Der Olifanten , nu mifchicn gedraeit y en iclioon

Gcheldert, lieren zal een' vorftelijken troon.

Be Mak- De Malabaer verziet de Nederlandfchc vlooten
aerfc e

' 2vtet peper , 't vier der aerde , in dezen kern beflooten,

En in al 't water van den Oceaen bewaert

Voor fchipbreuk , 't zy haer klem naer 't vel der Moorcn aert,

De \vxtne, En zwart gerooft is van de heimelijke vonken

;

n,i((e
Het zyze gladder , en met bleek vernis beichonken

Van
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Van buiten
, quijnt gelijk een minnaer , die den brant

Der liefde flaet om'c harte, en blaekt zijn ingewant

;

Ofdatze lang , en als een druiftak uitgedeegen, eh Ungt

Nae haere grootheit heeft een' grooter gioet verkrecgen. *'***'

In 't vruchtbaere Kochin , daer een gewenfchte Mai coMn

Gcduurigh 't velt vereert met haere bloemlicvrei seefi

En looftapijten
,
propt matroos de zwemmende eiken,

Die met hun vleugels fchier aen 's hemels allen reiken,

Met witte Gember en haer' koftelijken klaeu, Gember

In zonneglans gedroogt, of in een lieven daeu

Van fuiker ingeleit, om koudeen zwakke maegen
Te (lerken, en den fmaek met eencn. te behaegen.

De ftoute zwemmer haelt voor hem , aen deze ree,

Den paereloefter uit den gront der baere zee

En paerelbanken op , zoo diep in 't nat verborgen,

Als ofNatuur, begaen met onze onnutte zorgen

En Giericheit, die al des werrelts oogft verflint,

En hoe verkropt van fchat , noit haer genoegen vint
;

Noch hoopte, door de diepte en afgront van de golven,

En riffen , in d^n nacht van 't water weggedolven,

De watermonfters , en gedrochten , heet op bloet,

En d'O everkrokodil , en Zwaerdvilch , die hier woer,

Haer af te fchrikken , en die ftoutheit in te toornen.

Vergeefs : zy tart de door, en *t dreigement der rfroomen.

Nu wert een ïyke fchat van paerlen aengevoert, En F«* Y-

Waer van de fchoonftc zyn gereegen en gemoerr,

Om zich te fpieglen in den boezem der Mevrouwen,
En met het levend fneeu van 's joffers hand te trouwen.

De minder foort , tot meel gewreven , en verteert

In bytenden azijn , en weer door konft verkeert

In zachter ftof, en meer geloutert van zyne aerde,

Verfterkt het harte , en blyft door artzenye in waerde.

Het machtigh Bifnager en Indoflan , vorftin Bifager

Van hondert rijken
,
geeft aen Nêerlant , om gewin, w lnMiA^

F 3 En
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Katoen». En fpeceryen in te ruilen voor hacr waeren,

Een pakhuis van katoen , en gout en zilverbaeren.

Bengaic, Bengale , dat zoo breet gezeeten langs het ftrant,

Gelijk een boog gekromt, ziet hoe de zeegolf brant

Op haer vermacrde kuit, de laetfte , die den ftander

Des rijks liet vallen voor den troon van Alexander,

(Dus zegtmen) toen hy vol en dronken van geluk,

'T vafte Indien den hals geparft had in zijn juk;

Bengale , 't ryk kantoor der Morgcnlandgewcften,

Geeft aen den Batavier een zee van fchat ten beften,

De groote Ganges zet met vreugd den rykdom by,

Op zijnen vloet betrout , ten dienft van 't lcheeprijkY

;

zïjde, De Zyde , min van waérde , ofeedeier van draeden,

KabefTe en Bariga, in baelen afgelaeden,

En zyde kleeden, vol van luifter tot de pracht

Gemaekt, en'tMoorfchgewaet, hunkoninglijkedraght.

Diamanten, Het Diamantgefteente, in 's afgronts nacht verzonden,

En met een bruine korft zigh dekkende in de gronden

Van
r

t duiftere gebergte , en mijnen , naer en wild,

Wort hier in 't licht gezet ; tot dat het net gefchilt

Van zijn' onreinen baft, geheldert en gclleepen

Aen onzen Yftroom, weit in konftighgoud gegreepen,

Geboogcn tot een' ring, ofborften halskarkant,

En flonkerenden boot , die door zijn' gloet en brant

Ons 't oog verbyftert met een weêrlicht van zijn ftraelen,

Daerze op elkaer om 't zeerfte affchietendc , verdwaelen.

O aerdfehc ftarren , die alle eeuwen vier en gloet,

En lucht en water tart , terwijl gy ons 't gemoet

Vervroolijkt met uw fchoonte en gloeiende koleuren,

Hoc waerdigh zijtge 't hooft ten zantkuil uit te beuren !

En met uw duurzaemheit , en t onbefmette licht,

Dat altijt even blank ons tocftraelt in 't gezicht,

Van ongeveinfdc trou een waere fchets te toonen.

Gelijk gy 't echtverbant noch daeglijks pleegt te krooncn.

De
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De viiurcnde Robijn, om zijnen glans geacht,

Wort van dees handclkuft den Yftroom toegebracht.

En gy , o waterende en blaeuwende Saffieren,

Zult mee de waterkroon des Ymonarchs verfieren,

En ftreelen hem het hart met uw verborge kracht,

Als gy hem vrolijk maekt , en 't ftreng gemoet verzacht.

En gy Granaetgefteentc , al fchijnen uwe glanflen

Betoogen met een wolk , en droeviger te danflen,

In 't blikkren van het licht der middagzon gedacgt,

Gy hebteen deftigheit die mijnen ltroom behaegt.

Om zulk een weerelt van gefchenken , uit alle oorden

Hier toegevloeit, weer afte fcheepen naer het Noorden,
En, veiligh voor gewelt , te brengen over zee

Aen 's aerdkloots tegenkant , op d'Amfterdamfche ree $

Is wapentuigh van noode , en ftoffe , die de laegen

Des vyants breeke, als hy een oorlogskans durft waegen.

Dies fchenkt Bengaie ons meê Salpeter, geblankct

Om 't fchoonfte , die gemengt met Zwavel , en befmet

Met zwarte houtkool , fijn gewreven en geftooten,

De donderftormen wekt en felle donderklooten,

En blixemt op de zee. 'k zal hier van Pegu niet

Vermelden , noch de winlt, die van 't Sineefch gebied-

En al het vafte land rondom wert toegezonden :

Maer'tluft mynu in zee te zoeken d'eedle gronden
Der Eilandvorften , die ons dienen met hun fchat.

Nu zienwe in 't heuvelrij k Borneo , dat zoo prat

Een ronde fluit op zee , de kuifche Kamferboomen
De Kamfer fchreien , die de geilheit in kan toornen

:

En 't ichaduwloozc bofch , daer 's hemels gordel brant,

De witte Agarikus uitzweeten in het zant,

Aen zijne wortels , van de fteile zon gebraeden

;

Zy weet het lichaem van het dikke Qijm t'ontladen

En opent maeg enlong,enftrekt den menfche een fchilt

Waer op de geelzucht, en de koorts haer krachten fpilt.

47
en ander

kofleltjk

gejleentt,

Ook Sul-

peter.

Borneo

geefc Kamf-
er.

*4Z*vihns.

Nu
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suMdin i Nu zienwe d'Erfprinfeiïe in 't wijtgevreeft Sumatrc,

Op haercn Olifant de trotfc Kleopatrc

Befchacmen , en de pracht van Schebaes koningin,

Wanncerze , blaekende van goddelyke min,

Om d'ingcwanden van Natuure nae te fpooren,

De diepe orakelen van Salomon te hooren,

Den Leeivwentroon genaekte in koninklyken ftant,

Omfcheenen met een rykgeftarnt van diamant,

En ftorte in Judaes fchoot , met onbekrompen' handen,

Al d'eedle reuken der Arabifche waeranden.

Dees' majefteit braveert in fchooner Paradys

;

Heel Indien wenfcht haer , nae vorftelyke wys,

De ryke bruiloftkroon , in 't aenzien der altaeren,

pen Ben- Omvlochten met feftoen , te drukken op de haeren.
yin, £y fchenkt ons Benzoïn , zoo liefelyk van reuk,

Dat onze krachten zalft , en wederhout de kreuk

Des ouderdoms , en naeu vergadert uit de hoven
In zyn laizoen, gaet Myrrhe en Wierookgeur te boven.

varadijs- Zy fnijt tot onzen dienft het Paradyshout af.

De Paradysboomvrucht geniet zy zonder ftraf.

Dat fpreit een' lieven geur van Ambrozijn ten lippen

En keelc uit , en herftelt het harte , alrcê aen 't flippen.

Be\oar, ^1CÏ 1S ^e Bezoar, dat dierbare kleinoot,

En artzenyjuweel ; die wederflaet de doot,

En doodelijk venijn , verdrijft de flaeuwicheden,

En jaegt den feilen brant der Peften uit de leden:

Schoon hy zijn' oorfprong neemt in 't bloedigh ingewand,

Van onbekent gediert , verfpreit door 't ganfche land 5

Macr fnel en fchightigh , en niet zonder zweet te vangen,

"Wanneerzc van den top der fteile klippen hangen,

En rennen pijl en fchicht voorby in fneller vlucht,

En fchijnen fprong op fprong te vliegen door de lucht.

De lchaersheit maekthem dier , en hooger te waerdeeren,

Om zoo veel titels daer hem d'artzen mee vereeren.

Hier
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Hier foktmen eenen oogft van Tamarinden aen,

Gewoon met haere bloem de zonne nae te gaen,

Te fluiten als zy daelt, zoo draezc rijft te leven

;

Door een natuurgeheim , tot diep ontzach gedreven,

Ter eere van dat licht dat alle leeven wekt.

Ik weet niet welk een luft mijn heete lever trekt,

Om met dien Nektar my tot druipens te ververflen.

Ik proeve in eenen drank de mufkadel en karfïen.

Geloovenwy 't \ en is mijn zangluft nu verkoelt >

Help Febus , 't is vergeefs hoe uwen dichter woelt.

'Tenzy de Galigaen de geeften weer ontvonken,

En maeken hem op nieu van uwe toghten dronken.

TC voel weer een grooter vier door al mijn aders gaen.

Ik raeskal dronken , ofeen Godheit voert my aen.

Het luftme zelfalom de beemden door te waeren,

De kruyderyen van haer telgen op te gaeren,

Te zien hoe dertel elk in bofch en velden groeit,

En houd zijn dierbren reuk en krachten onbefnoeit,

Al rooft het in de lucht , ofword , zijn lucht onttoogen,

Een andre zon gefleept in 't Noorden onder d'oogen.

Ik breek de Kaflie en Kanneelboomfchorflen af,

Die wekken door haer' reuk de dooden uit het graf.

Hier pluk ik op 't gebergt Citroenmyrabolaenen,
En die de zwarte verfgenoemt heeft Indiaenen,

Met drie gedachten, op een werking afgericht,

Wier * naemen ik ontzie te wringen in mijn dicht.

Die ftoppen 't los gedarmte , en vegen maege en longen,

Te veel van klevend flym ofzwarte gal befprongen.

Gins lacht Malakke met haer Sandelwoutmy toe.

Hier leve ik by den reuk , en ben noit wandlens moê.

. D'aeloutheit zagh door al d' Ooftindiaenfche ryken

De Sandels van geflacht en verfelkaer gelijken,

En een Citroene kleur verdeelt in al hun hout.

Maer federt Gierigheit zich heeft op zee betrout

* Bellerica,CbebHla,EmbUc<t* G

49
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En 'tftoutePortugael,tcrwerrelt uitgetrokken,

Heel Indien vermat in zijne keel te {lokken,

En dreef zijn hengften in een zee van bloed te wed

:

Dat zelfAuroor, wanneer zy 's morgens uitliet bed

Van Thyton, haer' gemael , verrees aen d'Oofterkimmen,

Haer vicrige oogen zach met roode uraden glimmen

Door ecne wolk van bloet
, gedropen in der nacht-

Door 't dak van 't flaepfalet,terwijlze 'tminft verwacht.

Sins heeft ook dit geboomte , afgryflelijk verflaegen,

Van haere onmenfchlijkheit de teikenen gcdraegen.

Een deel beftorfvan fchrik , en zweemde nae de doot.

Een deel klom 't bloed om hoog van gramfchap, of wierd root

Van fchacmte , en heeft, uit een erbarmelijk mêdoogen,
De bloedrivieren door zijn wortels ingezoogen,

Dat nu d'Europer noch met ruime handen plengt,

Tot mortel rafpt, en in zijn roode verwen mengt.

O! welk een lach verflaptdaerfchielyk mijne leden,

men hier En kittelt niy de milt ik zie de Saters treden
meede bun ^cn ^czc rL1igte

9
Van dien driefprong afgekeert,

tent Alfaemen mond en wang met Sandelbloet befmeert,

[De Bofchkornoelje plach hun tronïen voorhenen

Te mommen.] elk zwijgt ml , en heft zich op zijn teenen,

Vreeft voor 't geruis der groente en adem van zijn' mond.

De beek fchiet zachter neer. dacr daevcrt al de grond !

De Nimfen vliên door 't wout, die hunne gonft verfmaeden,

En fidderen voor die belachlykc {ieraden
5

Zy denken minft om fap van boomen , of hun bloet,

Maer dat hen 't aen zicht blooft van geilen minnegloet.

Ofdat Apol hun weer , om zijnen hoon te wrceken,

„„, ,
t

Heeft met het dartle bloet van Marllas beftreeken.

fcbv hui Ik zal uitheemfchcn R ha , zoo konftig door 't pcnfeel

,

dcrytnkry. yan o-cefl:io;e Natuur ffcinarmcrt, en geheel
gen baer ... ,

ö
,
°

, ,

nratrdyuit Al -i in een purpcen dacu gedommelt en omtoogen,
on\e TPeeU yooxby gaeii , met de Seniic , een pronk van alle droogen,

De Saters

'vermom-
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Pypkaflie en haer merg , den Turbit groot van kracht,

En blaeuwe Schammony,een godlijkfap geacht.

Alken om onze weelde en gulzigheit in waerde.

Elk was weleer vernoegtmet kruiden van zyne aerde,

Onkoftelyk geplukt in 't naefte land en wei.

Verkoelende latuw en wilde cikorey,

En zuuring, nut om flym en taeie vochtigheden

Te (milten , en , verkoelt , te veegen nae beneden,

De toortfen van de koorts te dooven in haer nat.

Zoo lang men niet, verkropt van overzeefchen fchat,

Den traegen honger noopte , en hofen vlietbanketten

Te gader rukte , om zyn' verzaeden luft te Wetten,

En brak den dronken dorft den mond op met gewelt

;

Maerinheteerlyk zweet zijn broot vergaerde op 't velt.

De drooge borft verquikte, in zijn bekende ftreeken,

Met onbetaelden drank uit heldre waterbeeken ;

Daer levenwekker fpeelt op 't ruitenen van een bron,

En met zijn adem koelt de fteekende avondzon

:

Terwijl een looftapyt en zacht matras van zooden
Den onbezorgden fchijnt tot ftilte en ruft te nooden.

Wie ftaet nu niet voor 't hooft geflaegen , en verzet, zv ludken*

Die kem-ig op 't beleit van Neêrlands handel let > £%$&*
En hoe de Mactfchappy alom weet oog te houwen ygfr,

Op alles, dat haer maghten koopmanfehap kan bouwen,
Wanneerze zelfden fchat der Indiaenen veilt,

In Indiaenfch gewefte , en met haer kielen zeilt

Van d'eene op d'andrc kuft, en weet de vyfMolukken
Van Folie, Nagels en Mufchaetnoot leeg te plukken j

'T Ceilonfche Paradys , den aerdkloot door geacht

Om zijn kanneelbofchaedje, alleen hier in zijn kracht,

De reuken wyt en zijt verfpreiende op de ftranden,

Te moeien van kanneel en geurige waeranden

:

Om die, op al de kuft en eilanden verfpreit,

En tweemael duizent en meer mylen uitgebreit,

G 2 Van
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va» upan Van daer Japan met vreugd verwelkomt onze vlootcn,

demecr,
' Tot daer het Roode meer in zee komt uitgefchooten,

En d'engte van Baflbre op Ormus ftoot en brant,

Weer te verhandlen voorde waerenvan elksland.

Japanfche rokken en Sappanhout, zijde watten,

Met koper , Porfelein , en Amber , meer te fchatten

Als gout, en Muskus met doordringende Sivet.

Noch fchijnt niet ruim genoegh haer handel uitgezet,

Al blinkt Bataviën , een breidel der Javaencn,

Als oppermonarchin der Oofterindiaenen,

En ziet een' andren dagh en zonne in 't aengezicht
;

z» in ver- 'T en zyze in , * Hifpahan zich meê een koophof ftichf,

fe». £n weet den gouden oogft der zijde te vertieren,

InPeriiën vergaert, en'tlant der Armenieren.

De oorlog Maer welk een dikke rook befluit mijn ftem : men hoort
tegen den <3edruifch van wapens, en gekrijfch van brant en moort.

\ajfer Men kan befcheidelijk de troepen onderfcheien

Der krijgsliên , aen hun zwarte, en witte lievereien;

Die winnen 't velt , daer barft al ? t leger met een flag

Des vijands heirtocht in. De Nederlandfche vlag

Vermengt zich met Ternaetiche en Boegifche ftandaerden.

De vlugtelingen ftaen ten doel der wreede zwaerden,

En ftorten als een bui ter neer in 't bloedig zand.

De Vrees en Doot vervolgt hun even fnei. al 't land

Rookt van 't vergooten bloet. 'k zie d'ovcrwinners zwieren

Met afgeflaegen buit, en 's vyands ryksbanniercn.

Ikkenze. dits 't beroemt Makallerdaer wy ftaen,

Door zijn Leenvorften , en lantzaeten fteets verraên

,

Die wy , door ons beleit , hun groothcit leeren bouwen,.

Met dit te trappen, en geduurig klcen te houwen.
re rug rei\e Qp Pcgazus , berei u weder tot den toght.
a<ier

' 'k Ben op uw vleugels nu al vergenoeg gebroght.

Hier werp ik vruchtloos mijn gedichten voor de winden..

My luft den Ygod wcêr aen mijn gezang te binden,

* HethofvunTerfien. De
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De ftroomgodinhet hartteftreelen, enal'tbloet

Te roeren , als ik zing de grootheit van haer' vloer,

Op. ziet Gilolo aen noch riekende Molukken,
fïfafcZf'

Gewoon kruidnagels met Anibon alleen te plukken. ***

'T verwoed Kambodien met haer moortdacdig flrand,

Siam en Arakam blyve aen myn regterhand.

De Ganges, noch Bengale, of Kormandelfche kuilen.

Noch 't handelrijk Ceilon verlokken my tot ruften.

Spoei voort, 'k zie onder ons de kaep van Komory.
Zwaei nu Madure langs , en waer de heerfchappy

Des Samaryns braveert, laet uwe wieken wiegen,

\k"Wil Guzaratte alleeneens zien in 't overvliegen,

En Ormiis , daer de wraek van Perfië in het bloed

Des Portugees zich heeft baldadig afgewoed,

En tegen 's krijgfmans eed , door Engelant gefteven,

In koelen moede, 't zwaert door nek en ftrot gedreven

Van duizenden, te valfchmet's levens hoop gevlcit.

Bellerofon , ik tart nu uw grootmoedigheit

:

En , op dat geene zeen in 't laetfl mijn' naem behouden,

Kruifch gy recht boven 't hooft der Garamantfche wouden.
En heien , dat ik fmoore in 't Lybiaenfche zand,

Ofafgevafte Leeu my flokke in 't ingewand,

Indien de Kreeft miflehien met zijn gevlamde ftraelen

My uit zyn' gordel trof, en deed ter aerde daelen.

Hoe trekt my 't hart om weer mijn vaderlijk geweft

Nac zulk een' langen toght te groeten op het left >

De berggalm brult hier nae op 't brullen van de Leeuwen.

;
k Hoor Olifanten uit hun naere wouden fchreeuwen.

De wilde rollen , blint van dollen oorlogsluft,

Acnbiicichcn, dat het rookt en dreunt op al de kuft,

En in dagorde treen met fteigerende maenen,
Genoopt door de trompet der woeftenyorkaenen,

Al 't ongedierte gaept, uit bittren hongersnoot,

Van onderen my toe ,en balkt vaftommyn doot.

G 3 De
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De hitte plondcrt bofch en berg van kruit en lover.

Bsfcbrj. Een dorre fpringvloet bruifcht de zandzeehcien over,
vtng van £n drijft in eencn ftorm de wolven van het zand,

' Door 't Hondsgeftarnte , en zijn' vergiften dem verbrant,

Al rookende ondereen, de zandwel ftuwt de baren

Op 't hooft van kerneis, en verdronken reizenaerenj

De dijning fleeptze mee , tot ebbe ofvloet , het lyf,

In 'tzandbaduitgezweetjWeêr op den oever dryv'.

En '*&- £>c bergreus Atlas fchijntmet donkere winkbraeuwen,

^tias. En zijn belneeuden baert, van ver my toe te graeuwen

:

Tcrwijlme d'eenzaemheit cnvreeze't oogverblint.

Wat hoor ik \ het gedruifch der losgeborfte wind,

Die van zijn fleile kruin met fneeujaght neêrgeflaegcn,

Beneden gonft en ftormt, met ongelijke vlaegen >

Of giert de hemelfpil en wolken , lucht en maen,

Geftarnte en zon , zoo lang op 's gryzaerts nek gelaên,

En hecht met gordels om den hemelkloot gefpannen,

Met zulk een barlt rondom op zijn metaele pannen ?

Hoe zweet ik dus > dat 's niet van vreeze , zoo ik meen,

Maer dat de zonnetoorts zoo heftig vlamt bencên.

Gy naere zanden en verflindende gedroghten,

Gy gloeiend Lybië, dit 's 't einde van mijn' toghten.

Vaert wel. en gy, ontruk my deze vrees : fpoeiaen

O Pegazus , zoo moete uw beeld noch fchooner ftaen,

Met fchooner ftraelen in 't gewelf des hemels pronken,

En uit zijn tafercel met vriendelijker lonken

» U aeiizien , als gy weer uit uw gewijde bron

'T vermoeide hart verquikt op ' t heilig Helikon.

Zoo moete Orions zwaert, noch Hydra u verfaegen,

D ,.

h
En Febus u altijt verfchooncn van zijn' waegen.

terzet M- My dunkt ik fchep van verre een zeelucht, die den brant

giert Der zon verkoelt, zoois't. ik zie 't Algeerfche ftrant,

Het bloedig plondcrneft der Middellandfche ftroomen,

Dat vaft dien oorlogsftorm, al bevende, op ziet komen,
Die
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Die heel Numidïc en de zeekuft wyt en breet

Hecfr ingeflokt , en , als een vierige komeet, Gelijkenis,

Die, fchielijkaengcftookt van zwavel, onder 't glimmen,

Zyn vierroe wankt van d'Ooft tot aen de Wefterkimmen,
Een' {louter Attila,eerft uit zijn land gezet,

Ten troon heeft opgevoert van 't maghtig Tafilet

:

Van wacr hy fncller als een Blixem , alle ryken,

En Sultans , voor zijn macht de vlag heeft leeren ftryken :

En root van bloet , op 't fpoor van Tamburlan , zijn Hof
Geveft, in root tieras van Votftenvlecrch , tot ftof

Getrapt, en koppen door zijn heirbyl ingeklonkcnj

En bout zijn troonen op geraemte , en koningsfehon ken,

In zijn triomfen en bloetftorten onverzaet,

Zoo lang hem 't zeeüot van Algiers niet openftact.

Alsof de hemel, op 'tgefchrei der krirtenflaeven,

Een wreed Barbaer verwekte, om deze plonderhaeven

Weer van de grondveft af te fcheuren , en in zee

Te plompen, die't zoolang ontruft heeft van zijn ree.

Terwyl Europe alom , met plondcren en branden,

Haer eigen leden quetft, en fcheurt haer ingewanden.

Dat tuigje ons Kandiën aen mijne regterzy, -?'; K<tr>

'T geen noch een vreugd genietin haere flaeverny ;

Dewijl mijn Francius zoo trots voor Roomfche tongen

Haer oorlogsdapperheit en rampen heeft gezongen;

Helaes ! al *t gcene ik kan, nae 'tftorten van uw ryk,

Is met mijn traenen d'afch te mengen van uw lijk.

Terwijl ik tufïchen aerde en hemel , ver geheven

Van 't aerdrijk , in een punt my vetten kan , of zweven :

Wenfch ik de groote geeft van Archimedes , d'eer

Van Syrakuze , min befchermt door haer geweer,

Als door zijn Hemelfche en wiskonftige gedachten,

Te wekken in het licht, en in zijn oude krachten

Herftclr te zien, die zich beroemde deezen kloot

Met zijne dommekracht, te rukken uit den fchoot

En
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En armen van de lucht , in 't fchielijk ommezwaeien,
En d'elementen op hun harren te doen draeien

:

Tot bei de Beeren ,moe gefpiegelt in het glas

Van 't Noordfche ftrand , verbaeft de Gaditaenfche plas

Begrimdcn, 't Leeuwenoog de Lappen zengde en Nooren,
De Stier den Periiaen verVaerde met zijn' hooren,

En al de Harren , op zijn' wenk , als in een' droom,

Noch ltaende in hun gelit, en aen den zelven toom,
Nochtans eene andre zee en oever , andre wouden
En landeryen uit hun' hoogen trans beichouden.

Maer blijft vry ftarren,blijft,daerge op uw fchiltwacht blinkt,

Tot d'aerdein d'ope keel der golven onderzinkt.

Engy, 6 Geeft ! blijfvryuwftofenlijkafchgaeren

Op 't grafvan Syrakuze , allang in puin vervaeren.
En komt Mijn reize is afgeleit. daer zie ik Waterlant

^e erop e
-£n »

t prachtig Amflcrdam aenmyne flinkerhant,

Dat, uit den Schouburg van zijn kielen opgereezen,

Zich opdoet voor myn oog met heerelijker weezen.
Gdjktnis. Gelijk de morgenzon verfchijnt met grooter gloet,

Als zy de nevels heeft gefmolten op den vloet.

Wat zie ik Hulken en zwaerlij vige oorlogsvlooten,

Pinaflen, Fluiten en geladene Galjooten !

Die onder 't zeegejuich , hun aenkomft altemael

Uitdondren over 't vlak met keelen van metael

:

Om voor die tydinge aen de Faem geen dank te weeten,

Die op haer' hooren dit zoo brcet niet uit kan meeten.

in in bet Maer ziet , nu ik 't gezicht laet fpcelen op het Y,
u*ht ' En elke vlootme op riicü verwondert, vinde ik my

Weer op myn eigen jaght , en Pegazus mijne oogcn,
.

Als in een dichte wolk , ook zonder groete ontvloogen.

Geen noot. zijn byftant heeft Apol , en my voldaen.

Op jongen, 't roer in ly. laveer nu hooger aen.

ziet de me- Koom , voer my verder heen , daer al die kielen dwaelcn,
mgte van Qm '

t ovcr parnpus mct dien zeevloed door te haclcn5
[cheepenen x tt^.

daer onder,
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En kraem en zolders weer te proppen met een' fchat,

Die al des werrelts oogft vergaedert in een ftad.

Hier legt een zwaer gevaerte op ftroora, om voort te vaeren, ** Gul

De Goudkuft van Guinee te zoeken door de baren, "d"™'*'

En 't hooge ftrantkafteel van Mine en Kormantijn,

De britfehc zeebanier ontrukt, die in den fchijn

Van bontgenootfehap , langs het goudftrant op quam donderen,

Om 't alles van yvoor en goud hier leegh te pionderen.

Nu is die roofzucht ftreng de nagels afgekort,

En 't rijk Guinee wort in ons' vlooten uitgeftort.

De kielen, die vooruit met volle zeilen ftreeven, LevaTtlet

En telkens , beurt om beurt
,
gereet zijn vier te geven, len

>

Met zeefchalmeien en kanon het vaderlant

Te groeten , zeilen naer de kruidige Levant:

Om Amfterdam en 't Y te zeegnen met de kruiden,

En eedle droogery
,
gegroeit in 't riekend Zuiden,

Daer 't kreeftvier op het hooft der Abiflijnenfteekt,

En daer d'Egiptenaer de droogen zoekt , en queekt

Inrykchoovenenzijn kruidwaranderijen

:

En daer d'Araber op gebergte en woeftenyen

Den kruidoogft opgaert, eens t'ontlaên aen onzen vloet,

Eer dat de zomer, aen het rypen, wort begroet

Van 't naekend herftsfaizoen: 't en waere een ftorm aen't watten,

De vloot in d'oogen ftak , en gyzelde op de platten.

Zy brengt ons fappen aen , met gommen ,
groot van kracht,

En droogen , tot behulp der kranken voortgebracht,

Gewoontiet lichaem op te heemlen , 't quaet te weeren,

En ziekten by den duim te houden , en te keeren.

De verwkuip wacht reets nae haer Gallen , en Aluin
En Konfenijlje

, grijs van graen , oflevend bruin

Van buiten , die door konft geheldert tot fcharlaeken,

Alleen de zon fchijnt afte maelen door haer blaeken.

Daer zijnzeme uit het oog. nu wil ik ry aen ry

De vlooten zien 3 en watze aenvoeren op het Y.

H De
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De Groen- De Groenlandsvaerder tart , op faangekleefde boomen,

rf«7.

n"*Cr"
In bacre zee 't gcwelt van ftormen en van ftroomen,

Ysbergen , roticn en gedrochten , een gevaert

Dat vlootcn 't lichacm kneuft en morzelt met zijn' ftaert.

Noch kan hy 't altemael verduuren , en gebrooken

Door ys en (heen , in 't oog der hongerige fpooken,

De watermonfters in hun eigen rijk en ftrand

Met fpooren noopen , en hun leiden nacr zijn hand.

De walvilch woelt vergeeffch met bulderen en wenden,

Als hem de zecharpoen geftraelt is in de lenden:

Hy blacft vergeefs door twee fonteinen nae de lucht,

En verft het pekel met icharlacken wacr hy vlucht.

Gelijkenis. Zoowijkt ccnhart, te fpae bekommert voor zijn leven,

Den doodelijken pyl hem door den rug gedreven.

Geen f chuiiplaets noch fpelonk verloft hem van dat wee.

HyTchrijft zijn vlucht met bloet , en dracgt zijn' vyant mee.

Dat monfter
,

' t geen een' klip kon fchynen voor de vlootcn.

Valt eindlijk nieê in'tnet,enwort gekapt aenmooten,

Van zijn baleinen voort ontleed , en al zijn tracn

En fmout , in tonnen en kartcelen afgelacn.

waerfckijtf G ac ncell bcfchuldiï nu d'acloutheit vrv van logen.
?

' "Li 't

Jaeromre- ^1C Vcnus , wien de vlam der minne ftraclt uit d'oogen,

im uitwee Die 'talles blaekten branr, getcelt roemt uit den vloed
ie oorems. ^n bruifchend ichuim der zee, aertsvyant aller gloed •,

De wilde Noordzee zelf, in 's werrelts nacht gcichoolen,

Boet vier acn tuüchen 't ys , en warmt zich by de kooien,

Wanheer den viiichen 't fmeer met kracht wert uitgerooft,

Om licht, dat fchippers in hun lange nachten troofr.

Zy zelfvoed in haer borft een heimlijk vier van binnen,

„ r < -• 'T geen al haer water uit kan doovennoch verwinnen,

ving van De felle Hekla , van een tccring aengerant,
deabran- Spuw: haer verzen 2,dc Ion 2; en brandend ingewand
denden berg r

i 'i i , , ,

HekU op By g:o ore brokken uit , die bulderen en draeyen,
rsknt. ^ls £(je Hemel ftortc uit zijn gewricht en naven.

De
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De vlam der der binnekoorts , die haer allengs vrybuit,

Bard mcnigmacl ten kcele en monde al loeiende uit.

Heel Yflant beeft , wanneer dat groot gevaarte aen 't kraeken,

Een blacuwc zee van vier en zwavel fchijntte braeken,

En wentelt uit zijn keel enfchoorfteen met een zucht

Verbrande ftecnen , aerdc en affchen nae de lucht,

En roltzc al gloeiend, met den blaesbalg van zijn aeflem,

Door d'oopen lucht, bezwalkt van zwarten rook en waefïem,

Waer in zy flikkeren als darren met hun' gloed,

Totdatzeal fiflendc neêrplompen in den vloed.

Men zeghtj dat hier voorheen d'Ysgoden onder 't duiken

En fpeelcn , in hun kil met brandende paruiken

Nêerdroopen,aengerant van onbekende vlam,

Toen in dien afgront eerft Vulkaen zijn woonfteê nam.

Men hoort de reuzen met hun mokers hier rinkinken,

Den oven ruiflchen , 't ftael en hygende ambeelt klinken,

Daer 'tyfzeegodendom, niet meer voor 't vier vervaert,

De vlam ontduikt , maer voet de vonken aen den haert.

Hier zeilt de houtvlo'ot aen met hondert zwaere fchepen, veHm-

Die in den fchoot van 't Y de Noordfche boflehen Qcpen. ^ > tr
°™

tlm

Matroos
,
gemoedigt door zijn winft , begroet alree *«'*«•

Zijn jonge vrou , die t'huis gefmoort inhartewee,

Den Hemel fmeekt , dat hy zoo lang de wilde baren

In toom hou, tot het fchip komt voor de paelen maeren;

En Volkert,hacremin waerderende uit haer trou,

Zijn fpaerpot uitfehudde in den fchoot van zijne vrou.

Dan wenfcht zy hem het woord weer uit den mont te kijken,

Te hooren hoe veel wind de rceders zullen ftryken :

Hoe onbezorgder nu de vloot is afgelaên,

Als toen Brittanje Noord en Oofteroceaen

Benaeude , en vlammende op een' rijken buit van 't Ooften,

Zich zeefchofreren en verkrachten dorft getrooften,

De Noordfche ftranden tergde , en raezende onverzaet,

Het onverwacht gcwelt vermengde met verraet j

H 2 Te



óo DEYSTROO M.

Te Bergen eindlijk, niet verdacht op zulke treeken,

Met havenfehennende banieren in quam breeken •

Maer tot haer erffchandael
,
gedreven uit den vloed,

Der Nederlandrcn fchrik van 't hart wiefch met haer bloet.

tfoofaee, D'ooftzee heeft uit de Belt en Zont , als uit twee monden,
Zich van haer fchat ontlaft , en weer aen 't Y gezonden
Gelijkze jaerlyx pleeg : d'Ooftzee , die wyt en breet

Met haeren langen arm zoo veel geweften meet,

Eilanderyen fcheit , en groote koninkrijken

;

Die heel Europe voor haer heirbyl zagh bezwijken.

Het heught haer noch, hoe 't heir der Gotthen hier voorheen
Uit alle Eilanden en gehuchten fnel byecn

Gerukt , en voortgepreft uit kuilen en moeraiïchen,

Tot daer de fnelle Don ftort in d'Euxynfche plafTen,

E n die in 't yzre ryk van Zweden , 't ingewand
Der aerde polfen , en met een verwoede hand,

Affcheuren uitten buik der zwarte kopermynen,

En Muskovyters uit gebergten en woertynen
Eertij'ts de jjitftoven by haer ftrant , gefterkt van al de maght,

Zeeffel van ^. _ j^ x-r • u r i_ i

Europe, Die Tartcr, Deen en Noor oit heeft te been gebragt

:

En witte RulTen , die zich waepnen en braveeren

Met beerenhuiden en getonde borrtgeweeren.

Zy weet noch welk een kreet door 't bange Europe klonk.

Hoe heel Germanje dreunde en daverde, out en jonk

Het haer te berge ftont : toen d'cpgedriefchte vloeken

Beftonden , heet op wraek , Itaelje te bezoeken,

Om nu der Cimbren doot te wreken met meer macht,

In eenen veltflach van 'tRomeinfche heir geflaght.

Daer tachtigduizenden uit d*Oofterfche geweften,

Hetvyandlijke land met bloet en lykenmciten.

Den Roomfchen Adelaer,elendig onderdrukt,

Is mcnigmael door hundeilagvêer uitgerukt,

Totze onder Alarik, die 't Weden eerft vervaerde,

Het vette Illyrien vcrwoefte metten zwaerde,
En
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En fchonden de parruik der Itaeljaenfche ftêen,

h\ ftukken gerammeit ,
gebrant en plat getrêen^

Terwijl de vlamme in 't eind de kroon van Romen fchende.

Een diepe dootfchrik zette al 't aertrijk overende,

Toen die Vorftin , den toom van 't krijgsgcluk zoo ruim

Geviert , die 't aerdrijk pleeg te draeien op'er duim;

Drie werreltdeeien zagh getemt in haere banden,

Nu zelve een ftrcng Barbaer , met faemgebonden handen,

Moeit fmeeken , en gezengt ,
geblaekert van den gloet,

Uitbittren nood den dorft verfloeg met burgerbloet.

Nochhadze licht het hooft weermoedig opgedoken,

Had Totilas niet met meer wreethcit ingebroken :

't Geplonderd Rome van zijn bergen afgefcheurt,

Muuraedje en 't Kapitool [waerom Europe treurt.]

En boufleraeden, uit alle oorden toegezonden,

Nu eeuwen lang gefpaert, met eenen brant verflondem

En'theelekriftenrijkgebloetvlakt ineen' toght.

Nu heeft die groote maght zich zelfin ruft gebrogt,

En al te naeu bemoeit om weder uit te fpatten,

Verrykt ons uit d'Ooftzee met haere koopmanfchatten,

De Zwedeniïjkerzct hetwapenhuisaen't Y
Gewclt van koper en moortdaedig yzer by,

Met bergerts en metael , om van gefmolte vlieten

En eenen ftroom van vier het grof kanon te gieten,

Met kogels , en wat meer de zeevaerdy befchermt.

.

Hy levert pcltery , die 't koude lyf verwarmt,

En milden honig , met zijn wafch in bofch en heien

Vergaert, aenfmaekenen koleuren onderfcheien.

De Deen volmaekt de gifte , en graeft de loodmyn uit.

Scheept oflen af, die niet dan dor gebeente en huit,

En afgcflaeft voor ploeg en karre in hun garreclen,

Zoo draeze hier verlolt in vette weien fpeelen,

Zich zelf herfcheppen, en ten dienft van hunnen heer

Betaelen 't lieflyk gras met voedzaem vleefch en fmeer,.

H 3
DiC

En in\on-

derheit va»

Italië»,

Voorliet ons

nu gewilligb

wet haer

koopman-

fcbappe».

Zweden
^end koper,

peltery en,

hom?'

Deenmar-

ken o£en,
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Die zouden aen Merkuur gewiifer voordeel geven,

Als ftieren, van Apol langs 't dor gcbergt' gedreven
5

Daer naculiix bittrc wilge en kruipend aerdveil groeit,

Indien hy noch miflchien metiteelen zich bemoeit.
Truitfcn nct vruchtbre Pruiiien fchenkt in volgeladen Kaencn

Urnju'en. Voor overvloet van geit een rijken fchat van graenen,

En gaert een groot gewight van dierbren amberfteen

:

Niet voor het aengezicht der droevige Klimeen,

Geftremtin 't nat der Po uit Faëtuzes oogen

En hacr gezuflren , met een popclfcliors omtoogen,

Al zonnelingcn , moe gekreten aen den vloed,

Om broeder Faëton, gcmeuvclt door zijn' moed

:

Maer die in 'tBaltifch meir (als wefte ofnoordewinden

Opblaazen , om weêrzijts een roofop ftrand te vinden,

Het witte zeefchuim op te jaegen , dat het kraek'

En kleve op ryzenhooft, gehelmde duin en back.)

Gcvifcht wort, en op ftrand gedreven van de ftroomen,

In onbekend geweftgedroopen langs deboomen,

Gfï
u$ Gcihcden

,
gcpolyft en konftig gegraveert,

^*" *; En zelf in *tfchattrczoor van koningen begeert,

Het zy hy 't Elpenbeen in blankheit kan verdoovcn,

Offleepe een' ftrael van vier , als ofde zon van boven

Hem met een flikkering vereert had van haer licht

:

Voor welken glans 't albaft des maegdeboezems zwicht 3

Wanneer hydoor de kond gedreven tot koraelen,

Zich om den blanken hals mach wentelen, en daeleu

Vrymoedig'tkropjcvan godinnen op en neer.

Noch geefthem d'artzeny geen' minder naem en eer

:

Het zy de vlamjiem dwingt het hclmglas op te klimmen,

En teert zijn lichaem uit tot oly, zout en fchimmen

:

Het zy hy klcen tot gruis en Irof verteert , met kracht

De moeder fuft en hacr opklimmingen verzacht.

Noch ftontme een wonder een geheim in top te haclen

:

'Ten waer mijn dichtheldin, te zwak voor zulke (traden,
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Gelijk een tedre rnaeght voor 't licht dei* middaghzon,

Alleen een ruwe f chets en ichaduw macien kón.

d'Egiptenaer gewaegf van zi jnc Zantmumycn,

Die, zwart en uitgedroogt, miflehien tot nutgedyen

Der artzen, maer om hun mifmaekt en dor gelact

Verftrekken zeker een verfchrikkelijk iieract.

Wy kennen lijken in een ambergraf gcflootcn,

Met blinkend fpiegelglas van Barnftcen overgooten,

Gelijk een glazen kleed, aen 't ganfche lijfgepaft,

Waerin het blanke rif, van •nuchtren flaep vermaft,

Schijnt een vioolcndaeu en verichen geur van roozen

Te blaezcn uit den mond -en lippen, die noch bioozen.

Eert nu noch *Martiael me: zulk een' vollen zwier

Het amberfteene graf, zieh fluitende om een mier !

Gy ecdle rompen , die geveiligt voor 't vernielen

Der eeuwen , even fchoon en onvertéert Uw zielen,

Met goddelijker glans verheerlijkt, in eenry

Van Serafijnen wacht , om weer in maetfehappy

Vereenight , en op nieu van hemels vier ontfteken,

Den yzren keten van het fterflot afte breeken,

En 't Cherubijnendom te groeten mond aen mond,
Dankt Kerkring voor zijn komt en amberbalfemvond,

Die u geruft bewaert voor havixklaeu en tanden

Der elementen , die u dreigden aen te randen.

Nu fcheurt de lucht vergeeffch op u haer nagels af.

Geen water zal 't vernis van 't kriftallynen graf

Afwceken , en door 't kleet en glazen rufting dringen.

My dunkt ik zie met vreugde u luiftren nae mijn zingen.

Een ftrael van dankbaerheit blinkt uit in uw gezicht,

En uit uw zwijgen klinkt meer lof, als uit mijn dicht.

De graenvloot, die in lydaer achter blijft laveeren,

Koomrmet de Dantliker pontkamer ons vereeren,

En brengt heel Poolen en Podolie in aen graen,

Bequaem de werrelt uit haerc akkers te verzaên

* Lib.vj. E^igr.i^
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Met haver, cdle tarwe en alle korenzaeden,

Indien het rijk met d'Ukranye niet belaeden,

[[DaerDorozcnfko uit zijn poelen opgeftaen

De fcherpe hoorensvande Turkfche halve maen
Met zyne fabel wet , en dreigt den Poolfchen adel,

Door zijn Kozakken fier te lichten uit den zadel.]

En hier van Tarter , daer van wreeden Turk beureen,

Zijn koorenfehuuren min verzien konde als voorheen.

Terwijl het landvolk in RiuTinje en Walachye,

Getcrgt door hun gewelt en oorlogsrazernye,

De zikkels nederwerpt , het harnas voor de borfl

Omgorden komt, een oogft van lyken ploegt en dorfchr,

En ziet het zaed door bloet verftikken in de vooren.

Die echter Maer roem niet al te trots op uw gewafch en koren
tvu ken voor

ft p00 ien dat zoo ver met uwe grenzen fpringt,
de Zmdbe- 7 o r o ?

veiandfcbe Dien ongemeeten kreits van korenryken dwingt

;

in zeeland. zuidbeveland alleen , de fchuur der Zeeufche baren,

Mynvaderlant, braveert met fchooner koorenaaren.

De milde Ceres heeft hier laetft haer' troon gebout,

En 't veld gehuldigt met een' tabbert geel van gout,

Men hoort befcheidelijk degoude plooien kraeken,

En ziet den wint den halm verkoelen voor het blaeken

Der fteile zomerzon, en d'opgezwollen aer

Uitkemmen , ftreelen als een pruik vangoutgeel haer.

Gelijkemt. Gelijk eenvoefter, door een heimelijk bewcegen,

Haer lieve voefterling , in haeren fchoot gelegen,

De malfchc wangen itreelt, het minnend hart verquikt,

En met de goude naeld de blonde lokken fchikt.

'k Had u de vlagge lang voor 't Goefch gewafch zien ftryken,

Was dit geen duim by uw groot lichaem te gelijken,

En deeg dit Eilant uit zoo wyt als uw gebiet :

De zoute Schenge week uw' rijken Wijflei niet.

Waer zal ik eindelijk mijn zeevaertdicht bepaelen >

Zoo veele fchepen doen alom mijn oogen dwaelen.

Macr
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Maer zie de vloot uit Spanje en Portugsel rukt voort,

En glipt langs Pampus heen. kom jongen voerme aenboort.

Mijn hart bezwijkt, en fchijnt het lichaem te verlaeten,

En wenfcht om fap van zielverquikkende granaeten,

Vervult met Nektar , zoet ofamper in den mont,

Met citers , en het ooft dat uit Sineefchen gront

In Spaenfche lucht verplant , befchaemt den blos der roozen,

En gulden appels die in Hefpers boomgaert bloozen,

En zelver Herkules verlokten tot den roof.

Ik zie d'oranjenen limoenen, noch met loof

En frifTchen daeu befproeit , en maght van fpaenfche wyncn,

Met druiven, door de zon gefmoiten tot rozijnen.

Maer al dit zoet verdooft den bittren naefmaek niet

Der galle , ons ingeperft met traenen en verdriet

;

Toen Neêrlant , door de hoefvan 't Spaenfch genet vertreden

Haer verten zagh in bloet verdronken, haere leden

Gebroken, engeblaektop 't gruwzaem moordfehavot.
Maer Spanjen , edel land , wie zach uw' roem geknot >

Wat Paradys kon u in vruchtbaerheit verwinnen >

Wie zou u niet om uw landsdou en ooft beminnen >

Indien de hemel , in een land zoo milt en goet,

Ook menfehen had geftelt zoo lieflijk van gemoet!

Maer zy verwinnen elk zoo ver door hun verwoetheit,

Gelijk de muskadel en dadel, door hun zoetheit

Den wringenden olyv. nu hoeve ik geen befcheit

Te vraegen , waer van daen de vloot die herwaert leit,

Naer onzen Yftroom keerde , en met wat fchat geladen.

Ik kenze aen haer getal en nieuwe pronkfieraeden.

Bordeeus en Nantes heeft die vrolijk afgelaên

En andre zeefteên aen den Franfchen Oceaen.

Zy fleept ons Bachus in , en trooft bedrukte harten

Met helder wijngaerdzogh , een artzeny voor fmarten.

Zy overftroomt ons met een rijke zee van wijn.

En geeft dien Nektar fmaek met manne en Ambrozijn
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\out, Van ftrandzout , opgedroogt in breede ftrantfpclonken,

Dat in de zontkeet hier , beureen met vier en vonken,
De zwarte huit met kracht wert afgeftroopt , en net

Geloutert , komt in 't licht op 't fïerlijkft geblanket
$

: Enkaflcin- £n d'ecdelfte kaftanje uit Bloifche bergwaranden,

Voor wintcrmoepcry gcftuurt in onze landen.

d
Gpk

r
9
f
k Met zoo veel nut voorziet ons Vrankrijk j maer meteen

wulpsheid Van zijn lichtvaerdigheit en wifpeltuurigheên,

Die, onze eenvoudighcit verbafterende , zeden

En draghten indringt by onze ouders niet geleden

:

By wien een man in 't veld by 't klinken der trompet

Wiert uitgekooren
,
geen hofjonker in 't falet.

Men kende geen pluimaedje, als op den kam der helmen,

Geendecgens, alstotftrafvanmoordenaers enfchclmen.

Nu {trekt het bei tot pracht , die 't jonkerdom verfracit,

Zoodrae'tdeweêrhaenmaer in 't hofvan Vrankrijk kraeit,

Die leert ons nu het hooft en beide d'oogen duiken,

In 't masker en de pracht van krullende parruiken

,

Ons' haer te fcheeren , om fieraet met geit betaelt,

En licht een' dooden romp van 't fchandig rad onthaelt.

Zoo drae de morgenzon haer rollen heeft geflagen

In 't gloeiende gareel , en van den gouden wagen
De werrclt toelacht met een vrolijk aengezicht,

Gcwennenwe ons , verwijfde, als was't onze eer en plicht,

Te vraegen, welk een wet ons Vrankrijk heeft gegeven,

Wat kleedinge ons belaft. waer toe vervalt ons leven !

Zorgvuldige Natuur , gy had ons door uw hand

Geen reedelijk begrijp genoeg in 't hert geplant

Om 't lijf te hoeden voorde lucht en haere ftormen,

't En waer men 'tlaekcn-fncede in alderhande vormen,

En elk een Proteus fcheen in draghten nae 't geval,

Ofeen kamelocn in kleuren zonder tal.

Maer voor de wulpfcheit, die uit Vrankrijk aen komt dryven,

geffi^ilf *-ccrt d'Engelander ons aen deftigheit beklijven,

\^nw*mn. Hy
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Hy noopt den oorlogsmoct met fpoorcn inde zee 5

Maer deelt zijn koopmanfchap miltdadig uit in vrcê.

Mijn Zangnimfheeft zoo lang de zeetrompet geftoken föf'v**
Met luft, en zagh 't aen moet noch ryke ftofontbroken.

Zy heeft o Goden , en Godinnen van het Y !

De werrelt omgedoolt met uwe zeevaerdy

;

Maer 'k zagh op hooger toonuw eere in top te raeken,

Indien my veilig ftond uw ftroompaleis te naeken,

Uw heerlijkheit te zien in vollen zwier en praght.

'k Heb nu om uwen naem van buiten maer gedacht;

Van uw fieraet een kleed van ydlen lof gevveeven.

Is 't waer ! en worde ik nu vanhooger geeft gedreeven >

En fchijnt de vloed my meer te zwellen als voorheen >

Indien ik waerdig ben uw zeehof in te treên,

En magh ik weten , hoe de raed der Watcrgoden
Uwgrootheitfchat,enwelkeen hulde uwort geboden,

Zoo drenk mijn fchachten met onfterfFelijken ink 5

Op dat ik u alom help Triton ! ik verdrink.

ElHDE VAM HET IVEEDE BOEK,

IN-



INHOUD
Van de Print voor het derde Boek.

DE hollefteenrotsftrekteen Gulde Bruiloftzael.

Het kofllijk paviljoen , verheerlijkt doorfeftonnen>

loont Teleus en zijn Bruid, vorfl Troteus mildvan tael,

Ter [Imkerzijde , heeft het Bruilofidicht begonnen

Te Ieezen. God Neptuinfluit Thetijs rechterzy.

Nae hem volgt d'Tg&d, met een werreltkroon befhonken
Van koftelijk' gefteente ^ onfchatbaer in waerdy ;

*De ryke mAftteldeelt èn 't weêrlicht van hun vonken.

T>e (langeftafverkeelt sèijn koopmanfchap , en luft

Tot vreede. naefi hem zit deUonau , woef van oogen,

T>e heirbijltoont hemfors ten oerlooge uitgeruft.

Hy heeft de lokken met e-enkrsmvan Huift omtoo^en,

Zijne arm &mbelft dek Ryti v die op een wijnpars leunt >

En met een tulbandpraeit vanjonge wijngaerdbUèren.
Hy ziet den Aemflelaen , diezich^t rumoeren kreunt

\

En wet zijn ftroomgeweer. *De Teemsgodfluit de haeren

In een
t

driedubblekroon^ en draegt in d'eene hand
Het twi/looft, d'andretorft drie vaHverknochte pijlen.

*De Seine breekt verwoed de berkemeiers , brant

Van toorne, engrijpt zijn zwaerd^ trotfeerende onderwijlen

CMet eene mantelflip , den lber afgerukt',

T)ie fchort dewinkbraeu ^fchüdzijn kroon metelteftakken>

En (laende op zijn geveft , toont hoe 't hem weinig drukt.

<De Noordfiar van de Beltflaeut in deze ongemakken.

*De Loosheit wort terwijl het masker afgelicht:

En 's Hemels Voorzorg dwingt de Staetzucht tot haerplicht.

D E
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%)egu/de 'Bruiloft van T?elem en Thetys.

Aer ben ik ? heeft de doot mijne oogen niet geloken?

En zienwe noch \ verdwijnt nu toovery en fpoken>

O (brand ! o baren ! en geftarnten ! kleen en groot,

Die met uwftraelen boort tot in den diepften fchoot

Der zee , door 't golvend kleed en dundoek van het water,

Getuigt metmy wat vreugde en vrolijk difchgefchater

Ik waerlijk heb gezien , of wonderlijk gedroomt.

Gy watergodheên meê, dieom den aerdklootftroomt,

Verfchoont my , zoo ik nu wenfche een bazuin te (trekken,

Die uw geheimenis dewerreltmagh ontdekken.

De zonnekar was lang ten golven uitgerent,

Enwiert in'tzonnefpoor voorover opgement,

Om langs die fteilte allengs ten heirbaentrans te klimmen.

Zoo ver gefcheiden van de diepgezonken kimmen ;

"Wanneer ik fchielijk , op mijn onbedachte beê, Ve iichtef

Wiert over hals en hooft gedompelt in de zee, vertelt wat

En met een lieflijk fap het voorhooft overftreeken, llZeZde?

Om onder 't water zelfte konnen zien en fpreeken.

Ikdaeldc zachtliikdoor den gtondeloozen kolk,

Van Tritons onderfteunt en zeegroen watervolk.

Zy kneedden 't zilver nat in 't zinken met hun voeten.

In 't eind quam my een ftroomherout van onder groeten.

Hy droeg zijn konings merk en groene ftroomlievrei.

Toen zagh ik in 't verichiet nae hem een' langen rei

I 3 Van
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Van Yprinceflen , elk gevolgt van kamenieren,

Die yverig Mevrou opheemlen en verfiercn.

Zy groeten my beleeft : waarop my d'afgezant

Met dreunende gelnit en een' verheven trant

Van fpreeken , die my lang noch dacverde in mijn ooren,

Als of hy bromde door de boghten van een' hooren,

Komt in het Dus aenfprak : zijt gegroet ó vreemdling in ons hof.
boj des y- Hetitaet u open. gac , befchryv zijn groote en lof.

De Koning heeft hetmy bevolen . dit 's het teeken.

Maer heden zult gy hem hier konnen zien noch fpreeken.

Hy is in 'thooftpaleis van vader Oceaen,

Daer al de zeemacht zal vergaedren , opgegaen.

Zoo drae gy zijt vernoegt, en wenfcht van hier te fcheiden,

Zal ik met mijn karros u zelften hoofgeleiden.
Ik dankte eerbiedighem voor zijn beleeft onthael.

ziet de hof- Maer wenfehte , eer ik bczagh de prachtige Yhofzael,
1 s

' Den ftaet te wëeten , en de naemen der Mevrouwen,
En leen Om hen mijn dankbaerheit gevoeghelijkt'ontvouwen.

Ik zalze , fprak hy , u optellen , luifter maer

:

men

Glaesoogelijn , de min van eedlen Dompelaer,

Die fchoon hy magh met recht op hooger ftamhuis boogen,

De kroon van zijn gedacht vereert aen haer fchoone oogen

:

De forfie Bronling was zijn' ftamheer , groot van maght,

Zy is van Grondenier en Klaertje voortgebracht.

Vrouw watertreedfter lang in Duikers echt verbonden.

De fchoone Watergond door Havenplaeg gefchonden.

Oprechte Lobbrigen Blazijne/s minnaers fmart,

Schoon Zwemmer deze volgt, en gene "Waterhart.

Maer Zwaenelijn bemint haer' Snelvoetom zijngavcn,

Vergeefs : want Haveny legt hem in 't hart begraven.

Befnede Zoetemont,nuvierig jaerop jaer

Omhelit , maer noit getrout aen trotzen Zoutenaer 5

Met Golveling, ten hoofvan Vifchman opontboden,
Om d'echt te fluiten in de Bruiloftsvreugd der Goden.

Kil-



H t i i w E~E*D F B O E K. 71

Kilzoekiter boven al trotfcert hethofgezin,

Nu Ocvcrroofzoo fel genoopt wort van haer min.

Strantin is veel te fier voor ouden Dijkbeklimmer,

Vermoeit van 't jaegen. dit is 't Ygodinnentimmcr.

De reftvm minder itaet, ofmet zijn Majefteit

Voor uitgetrcên , bemoeit zich met geen hoflijkhcit.

Maer gy verilaet u niet op onze pleghtigheden.

'k Zal hen in. uwen naem uw eerbewijs ontleedcn.

Bezie het Hof! gy zult met uwen wil volftaen.

De Goden ziennae 't hart' waeruit de woorden gaen,

Hoe diep het in zijn vet en adren legt gedoken.

Zy zien 't : en 't heeft hun aen geen venfter oit ontbroken.

Zoo liet hy my alleen. Meceenen , die tot hier

Mijn mijmeringen hebt geprezen , en mijn vier

Zoo gunftig aengeftookt , ay laet ik u verwekken
Om verder noch de maet van uw gedult te rekken

:

Mijn droomen zullen niet verfchijnen zonder zout.

Uit aerde en ftuivend zand vergaertmen dierbaergout.

Die peper kaeut en breekt vind zijn verborgen vonken.

Het Hofdes Yftrooms fchijnt uit louter rots geklonken,

Zoo hecht is 't buitenaen van marmer enalbaft,

(Gevifcht uit fchepen, door een' ftorm op zee verrafr,

En tot een hofgebou en voorraet weggefloten.)
Met mofch aeneen gekleeft , in 't water opgefchoten.

De paerlemocderlchelp en 't eedele gefteent

Schijnthiergeregent,ende konft met pracht vereent.

En twijffelt iemant noch uit onkunde aen ons fpreeken >

Hoe , zou 'teen droom aen fchat en heerlij kheit ontbreeken,

Die al den rijkdom van de werrelt noch vertiert

!

Beneem den Moor dan 't gout, den Ruflen 't wilt gediert.

De hooge hofpoort wort gcöpentmidlerwijlen,

Enknarftmetyzrenmondeopzijn metaele ftylen,

Gezien al 't zeehof te verduuren , ongefchokt,

Indien een zwarte bui van oorlog , die vaft wrokt,° w-r" *
Zi)n,

aen de bc-

gunjligers

van dit
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yftwm-
gods.
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Zijn' wafdom had, om met een fpringvloed aen te breeken,

En eene vlam van nijt in 't Godendom t'ontfteken,

Terwijl de voogd van 'tY noch hand noch vinger roert,

Maer uit zijn' wapenburg hun aertsgewelt beloert.

xjdicheit Men mompelde , en het is van hooger hand gekoomen,

&im*wtt ^oe d'Ygod vreeflijk wiert benijt van vele ftroomen,

dekofteiijk- Wien 't hert verdikte van venijn en groene gal,

'ttebotïw.
Vergeefs voorfpellende in hun droomen zijnen val.

De bou van 't hof is zelfs niet zonder fchamper wrokken,

(Dus luit de waterfaem) zoo heerelijk voltrokken.

't Taleis is Mits d'ingangzich vertoont, en d'eerfte galery

i7rffe7tmet
*n * °PSaen van de poort, praelt aen de rechterzy

betlimrk* De koninklijke troon, op trappen hoog geheven,

Getoit met beelden , door een net penfoen gedreven,

En overryk verfiert met goud en waterfchat

:

Geheimenifïen van geen fterflijk brein bevat,

En met een' zwarten nacht en fchaduwen bewonden,

Op Glaukus raed gefchikt, dieze eerft heeft uitgevonden,

Ofuit Egipten [eer hy 't fterflijk kleet verliet

En wiert een Zeegod , ryk en maghtich van gebiet.]

Ontleent, en uit den mond van Hermes onderwezen.

Op vijftig pylers ftact het zaelgewelfgerezen,

Gehouwen uit arduin en helder bergkriftal

:

Veel minder om het dak teftutten in zijn' val,

Als om de majefteit een groter glans te geven

;

Met root en wit korael , eerft in de lucht gelieven,

Geflepen
, gepolijft , en fierelijk gedraeit,

En ronde parlen en gefteenten rijk bczacit.
tnfcbtlde-^en z ict

'

er afcemaelt in fenixfchilderven,
Yytn van _ ° '

7

scyiu, De zeehiftorïen van oude en nieuwe tijen

:

Hoc dcerlij k Scylle vlucht , en ommeziet nae ' t flrant,

Om d'eechenis van zeegcdroghten aengerant,

Met opgefparden muil noch fchijnende te blaffen,

Om dus haer prcutsheit en venvaenden moet te ftraffen.

zy
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HET DERDE BOEK.
Zy ftaet

,
gelijk ccn hart, dat uit den aêm gcvlught, Gelijkenis.

In eenen waterftroom zich neêrftortmet een' zucht,

Een doodftuip voelt, terwijl het overlaên van wonden,

Omringt wort van een' troep afgrijfïelijke honden

:

Het voelt zijn' loop geftut, zijn krachten afgeftreên,

En fchijnt alree van fchrik herfchapen in een' fteen.

Men ziet de Spaenfche vloot aen d'andre zy beftreeden

Van God Neptuin
, gefchokt, gewrongen uit haer leeden,

De Kraeken door den ftorm geplondert van hun want,

Gevaerten hooger als een krijtberg aen het ftrand.

Hier drijft'er een , berooft van braemzeil en zijn blinden,

Gins worden rae en mars gefcheurt van felle winden,

De fokken uit het lijk gerukt , de maft aen twee,

En bak en fchoverzeil met kracht geplompt in zee.

Al 't hof is rijk voorzien van koninklijke zaelen

En hofvertrekken , die met koftlijkneden praelen,

Een koning waert , die uit een rijk van kleen beflagh

Al 's werrelts kuften heeft befchaduwt met zijnvlagh.

Maer 'k zagh terwijl een ry karroffen ingefpannen,

Den trotfen adeldom der fiere watermannen

Gereet de Jofferfchap te leiden naer 't paleis

Des Zeegods. elk begeeft zich op de Bruiloftreis.

Zoo zietmen eene vlucht van doffers, opgetogen

Vanmin , hun duiven , van den hoogen olm gevlogen,

Door hofwarande en beemd naevolgen overal,

Tot datze ftrijken aen een verfchen waterval.

D'Aertshofgezant van 'tY quam zelfmy eindlijk vracgen,

Of ikme nevens hem wou vlyen op den wagen.

Het wert hoog tijt. eer al hetftroomendom , vergaert,

My mocht ontdekken
?
in de plaets voor my bewaert,

En van de Bruiloftdifch gefcheiden met gordijnen.

Wy traden op. gevoert van fnelle zeedolfijncn,

Die hy met zijn gezang den weg wees door den ftroom,

£)ie ftrekte 't koetsgefpan voor halftcr , zweep en toom.

K Hy
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Hyzeimein

7

t hcncfpoên , hoe'tlichtlijk ftont gcfchorcn

Dat ik geen Bruiloftvreugd maer feilen twift zou hoorcn :

Hoc 't hart der vorften barnde in een gety van haet

;

Maer dat zijn Koning niet bezweek voor nijt noch fmaet.

Hy kende zijn gezagh, en zijne bontgenooten :

Zy zonden vruchteloos de hoorens op hem ftooten.

Befchry- Wy zien terwijl 't paleis van vader Oceaen

llTzeclof.
^en Drec^er ruimte met zijn grove leen beflaen,

In grooter fchijn van ftaet opdaegen voor onze oogen,

Met hooge pylers en gehouwe marmerboogen

:

Alfamen een gevaert, gelijk van Tyfons rot

En zyne reuzen tot een eeuwig waterflot,

Dat , ryzende uit de vloên met twee verheven kruinen,

Van ganfche rotfen en gefcheurde marmerduinen,

Alle eeuwen tart, en fchijnt den tijt ten trots gefticht.

De vrees en fpoet benam my 't overig gezicht,

Terwijl wy , heimelijk voor 't hofportael gedraegen,

Van niemants oog ontdekt, afftegen van den wagen,

En floopen door 't klinket de zuiderhofpoorte in,

Door buitenwegen, naeu bekent aen 't zeegezin

;

Tot my een kleen vertrek in 't donker wiert gewezen,

Waer in ik 't al kon zien , en niemant had te vreezen.

Welaen mijn Zangheldin verfterk my nu'tverftant.

Verzie mijn vaerzen van een heerclyker trant.

TC begin een werkftuk , om mijn fchouders in te wegen,

Ten zygy uit Parnas my toewenktmetuw' zegen.

üviditu, De Sulmöaenfche zwaen , * zoo hoog in geeft verlicht,

wi'ietTTe-
Zingt Thetijs huwlijk, in zijn Vormherfchcppingdicht,

fchrijft ha Op eenen andren toon, door Proteus raed bedrogen,

rTew *»-^Q> z^5n beroemende in 't ftoffeeren van de logen,

den *ls wy. Toen liet verluiden als of Thetys , noit geraekt

Van minne , alleen zigh vont met d'eenzaemheit vermaekt

Op 't ürant van Emonye, en onder mirteblaeden

Gedooken , naekt dacr pleeg te ruften , nae het baeden j

* üb.x). Of
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Of in een holle klip te fchuilen voor de zon,

Waer Peleus haer verfchalkte , en op zijn' raed verwon

:

En werpende om den nek der fchoonezyne banden,

Haer vaft hielt , hoeze zocht t' ontworftkn uit zijn handen,
Nu als een vogel, dan een boom, of Tygerin.

Hy laet niet af ; en plukt de vruchten van zijn min.

En wathem verder is met Ceïx wedervaeren

Opzynewolvejaght , en hoe hy d'oorlogsfchaeren

Der menfchcpaerden doopte, en't Lapiteefch gewelr,

Zijn geeftigheden , dus door Proteus opgeftelt,

Die Thetys Bruidegom, noch Thetys aenzien paffen,

Die al den aerdkloot torft in d'armen van haer plaffen,

En wyderuitfpringtmet haer eindeloos gebiet,

Als 't zonnelicht den glans van zyne ftraelen fchiet j

Die Majefteit was noit door Peleus lift te dwingen.

Ons luft het van deze echt de waerheit op te zingen.

Vrou Thetys walgde lang van Triton haer' gemael, De dkh-

Die traeg en ftram , vergat het minnelijk onthael *j
r
» gtferkt

Om zulk een fchoonheit , die den Zeegod zelfdeed blaeken derzaugf

In heete vlam , nae haer begeerte te vermaeken

:

zodin » va*

Toen d'ouderdom zoo ver den gryzaert overwon, oorfprmk

Dat al haer vier , zijn fneeu niet langer fmelten kon. *? G«ide

De droefheit dwong haer uit het hooftpaleis te fcheien,
m °^'

Haer' weduwlyken ftaet en onheil te befchreien.

Het luft u nu niet meer , ó Thetys in uw bron
Het hooft te fpiegelen , uw lokken in de zon
Te toien , en een' krans van wier , met zeegewaffen

En parlen gefchakeert , op 't geele haer te paften,

Defchoonftehoorentjes terygentot eenfnoer,

Uw kleet te zoomen met korael en parlemoer,

En door den fluier , van een' zachten wint bewoogen,
De blanke borften , by geval, aen 's minnaers oogen
t'Ontdekken , en hoe teer de boezem zwoegt en fpeelt,

En aen het blaeufattijn een' dartlen luifter deelt.

K 2 Ge-
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Gelijkenis- Gelijk de lentezon zich toont aen d'aerdfche volken,

Wanneerze flikkert door een blacii tapijt van wolken.

Neptuin wert in zijn ziel medoogcndc om haer leet,

Verdroeg niet langer dat zy dus haer leven fleet :

Hy noodze weer ten hov-e , en zweert met hei ligc eeden,

By Sryx en Achcron, VloeMroomen, die heneden

Des weerelts kim gedoemt incindeloozennacht,
Den zwarten afgront metmoeras en dubble gracht

Omfinglen , haer vetdri'et door zijn gezagh te keeren
5

En ftemt haer reukloos toe wattoeê zyzal begeeren.

Wie kan een fckoone vrou iets weigren, ah zy fclireit

!

G een blixem treft met zulk een onwe£ritandlijkheit.

Zy vat den God op 't Tsvoort,cn tegen zeegeboden
En wetten , eeuwig in den raet der watergoden,

Als Hemelval en "ftaetorakels vaügezet,

Ontheiligt d'echt^n-eiift verandering van bed.

Toen hadmen 't zeepaleis -eeai Troye zien verürekken,

De goden in flagordc elkandre tegentrekken,

En Thetys een Heleen vertoonen in den vloed,

Had Triton niet,tevuigc-n vadzig van gemoet9 .

Oneedle ruft bemint, zich laetmdebekooren,

Met vryer nu den flemp te volgen als te vooren,

Nok met den nek begroette worden van zijn vrou,

Indien hy nevens hem gedoogdeeenanders trou.

'T verbont is valt geftelt. de Voriïcn van de ftroomen

Zijn elk de hooftpoort van<de Hofzaelingekoomen,

Daer Thetys van een' helt, gekoorenna haer' zin,

Den trouring wachte , en hem zou kroonen met haer min.

De Koning van het Y moght ditgeluk verwachten,

Had niet een andre-reets vcrovert-zijn gedachten,

En over zijn belofte en min getriom loert.

[De Zuiderzeeprinces was met zijn txou vereert,

En fcheen hem Thetys verre in fchoonheit t'ovcnvinncn.]

Dan was de Macs , dan 't Scheld de viexigfte in 't beminnen,

Nu
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Nu ftreeken zy de vlag voor Tybcr , Po ca Ryn.

Een' ftaet maer acn haer keur , en honciert willen 't zijn.

Zy had op dezen dagh mifi chien noch niet gekooren,

En al de Watcrgoón , ontftelt van byftren tooren,

Elkaer te vier en zwaerde uit niinnenijt ontzegt,

Hadd'Oppervoogt der zee den twift niet bygeleght.

En aen het zeegeflacht de trouhoop afgefneeden,

Om die gevacrlijke echt aen Peleus te befteeden,

Een fterflijk helt, van hem om zijne deugd geacht,

Die dan d'onfterfiijkheit meteen was toegedacht,

En 't 't Zeevoogdylchap tot een Bruidfchat toegeweezen.

De breede waterraed heeft d'uitfpraek hoogh gepreezen,

En 't vonnis toegeftemt. held Peleus wort gelicht

Van d'aerde , en zijn natuure ontrukt door krachtig dicht

En pnbegri jplijk nat , waer meê hy wierd begoten,

En heeft een grooter leeft van lichaem aengefchoten,

Waerin zijn gemalin te vreden en gefiert,

Noch jaerelijx den dagh van zijn herfchepping viert.

En, krachtiger van min getroffen naehet trouwen,

Nood al het hof, om weer de gulde feeft te houwen,

Tot erfgedachtenis van die doorluchte flowt

Dat zy voor 't haetlijk floot dit wenfehiijk echtverbond.

Nu was die blijde dagh verjaert , de waterheeren

Te hoov' verfcheenen , om de Bruiloft te vereeren,

En 't Vloedgodinnendom getoit en geblanket,

Verwachte om nae haer' ftaet te worden aengezet

:

Terwijlme d'Ygezant de naemen der Rievieren

Verklaerde , hun gezagh , en door wat land zy zwieren,

De paelen van hun rijk en ouderdom en ftaet.

Zie , fprak hy , die hier praelt in 't hagelwit gewaed,

Zoo deftig geparruikt met lange en grijze haeren,

Bekranft met matelief, en vrolijk ooft en blaeren

Van vogtig waterlifch , is d'oude Tybergod 5

Die eer drie werrelden het hooft op zijn gebod

K 3
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Zagh buigen , ofhun dwong met triomfante zwaerden

Envefte'trijxgebicd der Adelaerftandaerden

Zoo ver de zon het hooft der vlieten overftraelt.

Zijn bron is d'Apennijn waeruithy adem haelt,

En 't aenfchijn heft in 't licht , en eindlijk met zijn rtroomen

Eerbiedig fpoelt en fpeelt door 't albeheerfchend Roomen
>

Daer nu de krijgsbannier en heirbijl wort vertreên,

En'tgeeftelijkgezach ootmoedig aengebeên,

Van Biflchoppen geftrekt en purpre kardinaelen,

Blinkt door Europe met een goude trits van ftraelen,

d'«4ftu>. Die herwaert met een kroon van beukenbladren treet

Is d'Arno , die , in 't eind hoovaerdig, wijt en breet,

[Als niet gedenkende hoe teer hy wert geboren,

Wat fteilten in 't begin zijn golven fchier verfmoorcn,

Daer 't Apennijnfch gebergt by Falteroon hem teelt.]

En van veel bronnen maght van water toegedeelt,

Die milt hun aderen en borft in hem ontladen,

Door 't fchoon Florenfen ftroomt , befaemt door heidendaeden
En 't lot der Medices , van 't weifelend geval,

Dat eedle zielen treft, gekaetft gelijk een bal,

Nu als bandijten fel vervolgt , vermoort , verdreven,

Dan boven 't grimmen van de nijt ten troon geheven;

Waeruit dat damhuis nu , ontworflelt alle wee,

Doorluchtig bloeit en houd zijn erfbezit in vree.

Zoo rukt hy voort en deelt de vruchtbre korenvelden,

En bruifcht door Piza heen vermaert door letterhelden,

En laeft den gront van 't vet Toskaenfche Paradijs

Tothy zijn golven ftort den Oceaen ten prijs.

eridaen Kent gy dien Stroomgod niet , die zijn gekrolde haeren

•fpo. Verfiert heeft met een krans van breede popelblaeren l

't Is d' Eridaen, gelijkhy wier t genaemt voorheen ;

Maer federt Faëton , om zijn lichtvaerdigheên

Op 't gloeiend zonnefpoor, ten wagen uitgeklonken

Door cctïQïi blixemftiael , is in zijn' ftroom verdronken,

En
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En al het zonncndom vernietigt aen zijn' grond,

Heeft hy op Febus beê , te jammerlijk gewont
Van rou , om 't fneuvelen van zijn beminde looten,

Den haetelyken naem van Eridaen verftooten
5

'

Die aen den Zonnegod zijn droevigh karteleet

Geftaeg erinnerde , en niet toeliet dathetfleet

:

Nu wort hy Po genaemt, en komt, als d'eer der vlieten,

Die door Itaeljen met gezwollen aders fchieten

Ten toppen van Vezuul afftroomen door het zand.

Hy vaert van d'Alpen af, en laefthet dorftig land,

En houd aen 't hemelhoog gebergt' zijn hooft gedooken,

Tot dat hy, loeiende ten afgront uitgebroken,

En allermeeft verfterkt in 't heetfte zomerweer,

Stort met vijf monden in het Adriatifch meer.

Men zegt , en 't wort gefterkt door 't woort der zeegodinnen,

Die zijn welfprekentheit en zucht tot konft beminnen,

Dat hy pleeg dagen lang te hooren na de lier

Van Flakkus , als hy aen den kant van zijn rivier

De golven luiftren deed nae zijn Latijnfche fnaeren,

De dartle Chlöe vleide , en Lalage , onervaeren

In minnekozery , of dankte Melpomeen
Dat zy aen haer' Poëet zoo minnelijck verfcheen,

En zong Mecenas lof, en hielp zijn jaerty vieren,

Bedekt in 't zangpriel van jonge popelieren.

Ook zegtme , datgy, ö doorluchtigfte Aertspoëet

Virgijl ! aen zijnen vloed doorgaens uwe uuren fleet.

Het water zweeg, om niet uw toonen te verftroien,

En leerde uit uwen mond den ondergang van Troyen,

En dreefmet min gedruifch zijn' droom in zee te wed,

Om 't oor te ftreelen , door de klank van uw trompet.

Gy zoekt hem dankbaer weer die dienden te vergoeden

Als gy hem Koning noemt der Italjaenfche vloeden.

Ziet gy dien halven Moor , den Indus , in 't verfchiet >

Die Stroomgod wijkt geen' vloet in grootheit van gebiet,

Wan-

'IndHt.
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"Wanneer hy, uit het Weft ten Ooften opgedragen,

Een krokodilgefpan voor zijnen gouden wagen
Doet fpoeien als een pijl , en hondert beeken groet,

Die elk hun waterkruik uitgieten in zijn* vloed,

En ziet een lange ry RiviergodefTen blaeken

Van heete minne, met gefchenken hem genaeken,

En al haer waterfchat uitftorten in zijn bron,

Alleen op hoop, ofdit zijn hart verzachten kon.

Deklippige Kaukaes, ten wolken ingevaeren,

Die van 't ryk Azïen in d'Afrijkaenfche baren

Met zijnen wortel reikt , is min bekent door ftraf

Des * Vierdiefs, die de klay bootfeerde en leven gaf,

Met zijn geftolen vlam de Zon ter (luik ontnomen,
Als dat hy voed dien voogd der Indiaenfche ftroomen,

Die 't rijkfte landgeweft met zijnen naem vereert.
De Ganges. Noch lijd de Ganges niet door hem te zijn verheert.

Gy ziet hoe moedighy hemnaetreet op de hielen.

Die vloed bruifcht allerbreetft met zijne waterwielen,

En glipt op zijn karros , als hy van hoogmoet zwelt,

Verre over ftrand en peil , en fleept op 't kruidig veld

En fpecerywarande een' oogft vangoude zanden,

En edlen diamant ,
geplengt met ruime handen,

Die in het kriftalijn van zijn' doorluchten vloed

Als ftarren tintien, en verfchieten met een' gloed.

Gy ziet de (luiers zelf, die van zijnfchouders daelen,

Met darren geborduurt en breede goudc ftraelen.

Die Fenixvederkroon, verzamelt aen zijn ftrand,

Is hem tot een juweel gevlochten , door de hand
Der Bronnajaeden, en 't kanneclaltaer ontdraegen,

"Wanneer de Fenix aen zijn kolk in zomerdaegen
Zijn eigen lijkvier ftookt , en uit zijn vruchtbaere afch

Een fchooner nazaet teelt , en Fenix , als hy was.

Noch roemt de Gangesgod zijn ouderdom met reden,

Als die het Paradijs , den hofvan 't Oofterfch Eden,

Vromethms Heeft
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Heeft met zijn zilvrcn well' doorwatcrt en verquikt,

Doen 't aardrijk , overhoop , noch ruw en ongefchikt

En ongcbout , was met zijn eigen laft verlegen.

Hy komt in 'toogderzonneal bruifchende opgefiegen,

En hoort het ongedierte ombrullen aen zijn' vliet.

Daer flaet de Nijlflroomgod , die met een kroon van riet De>:jF/.

En wier om 't grijze haer , zoo breet komt ingeftreken.

Hy fchept zijn' waterval en opkomfl uit de kreken

Van 't Sagelaenfch gebergte , en fpoeit met fnellen gang

Door dorre zanden en woeflijnen , wijten lang,

En fmachtende van dorfl, tot hy door grove klippen

Gefluit, beneden d'aerde allengskens voort komt glippen,

En met zijn hoornen breekt door fchenkels en geraemt'

Van klipfleen , om hun trots en zijnen laft befaemt.

Hier barfl hy eindlijk uit met neêrgeflorte waeteren,

Die vreeflijk barnen in dienfteilen val, en fchaeteren,

Gelijk of Triton, op 't bevel van godNeptuin, celijkemt,

Denzeeftorm wekte, en dreefde golven tegen duin

En bevende oever , dat het kraekte en fchuimde , en d'ooren

Verdoofden op 't getoet van zijnen onweêrhooren.

Niet anders knarft en brult de donder, die , gefluit
Geltjfkmis.

In 't rollen , als hy groeide en toenam in geluit,

Op Atlas fchoften breekt ; die van dien {lag getroffen,

Den donderkioot in zee al barflend neer hoort ploffen.

Egypte groet op 't laetfl dien grooten Watergod,

En dankt hem billijk voor het koflelijk genot

Van haere vruchtbaerheit, alleen door hem verkregen,

Wanneer hy 't land verquikt met zijnen waterzegen :

Dan ziet d'Egyptenaer met vreugd het korenveld

Verdronken, en zijn erf in baere zee geflelt.

Als die , wanneer de Nijl laet d'aftochthoorens fleeken,

En al de golven in hun boezem zijn geweken,

Voor zulk een' waterflroom, die 't braekland had verkracht,

Een kofteiijker zee van koorenfehat verwacht.

L Wie
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"Wie kent de Naelden niet aen zijn beroemde baren,

Met hunne fpits zoo hoog ten wolken ingevaeren >

De grafgevaerten, om hun pracht enboubeleit,

Als werreltswonderen met recht d'ontterflijkheit

Geheiligt. maerlaet u zijn fchoonheit niet verlokken. •

Het fchadelijkft vergift fchuiltin vergulde brokken.

De goude fchotel dekt het doodiijk Akonijt.

Maer reift gy aen zijn ftrand, ziet voor u, en vermijt

De fchalke Krokodil, die onder 'trietgedooken,

Verraderlijk komt uit zijnfchuilhoekopgebrooken,

Den onvoorzigtigen op 't lijf valt en vrybuit,

En in h rampzalig graf van zijnen buik befluit.

Meer had hy licht tot lof des Nylftroomgods gefproken,

Had mijn nieusgierigheit zijn reden niet gebroken.

Twee goden, even fier in 't waterblaeu gewaed,

Maer d'eene woefter en geftrènger van gelaet,

De breede borft gekerft met eerelijke wonden,
Toen'tfelJanhTardomhem trotfte'öp eigen gronden,

En d'ander , 't hooft bekranft mét groene wijngaerdblaên,

Noch met hun rijpe druiv en trollen overlaên,

Begroeten 't godendom der heerelij kfte ftroomen,

En 't hofgezin, voor hun ter feeftzaele ingekoomen
5

Den Ygod bovenal, die zijne aenzienlijkheit

Volmaekte met een ingetoogen majefteit

:

veDonau Het was de Donau, en de Rijnftroom , die gefchsiden

Voor eeuwig, nu alleen vereenden met hun beiden.

Dt sehe. Hun volgt de Seine , met een breet gevolg en ry

Van watergoden , die zijne opperheerfchappy

Erkennen , hem als 't hooft der Franfche vloeden eeren,
d* Teems. £n p ^..^ |afl- het land met koelen drank ftorTeeren.

Nu naderde de Teems, Brittanjes eêlftc vloed,

Jj*Jj"
Met d'Iber, Wyflel , Taeg en Bosfor , root van bloet

Pt.

r
"

e
' Der Kriftenen , de Maes en Schelde, en al de ftroomen

DievaderOceaenop zijnen tol ziet koomen,
Bekent
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Bekenten onbekent van naemen , engeflachr.

Nu wiert de hooftherout van 't Y ten difch verwacht.

De fchoone Thetys quam met zedige gebaeren

Ter hofzaele innetreên. zy had de lofle haeren

Omvlochten met de geele en witte waterroos.

De tedre fchaemte gafop elke wang een bloos,

Die lieflijk afftak op den blanken hals
, gedreven

Van levendig albaft , of fchooner als het leven.

Zoo blooft de daegeraet by helder weer , en muit

In 't root fchaerlaeken fchoonft op witte wolken uit.

Prins Peleus ftut haer arm , noch even jong van wezen.

Zy hebben 't wreet geval der jaeren niet te vreezen,

Het nootlot ftaet hun toe eene onverwelkbre jeugd.

Elk wort zijn plaets befchikt, en 't fcheen de bruiloftvreugd

Zou nu het godendom eerfl recht aen 't harte raeken j

't En waere al vroeg een vlam van'nijt begon te blaeken

:

Om dat de ftroomvorft van het Y , door Thetys wet,

Op 't wenken van Neptuin; wiert boven aengezet,

En volgde 't godenheir der zeen , en wilde meeren,

Die onder 'thooftgezagh des Oceaens regeeren,

En dwingen vlieten en rivieren, kleen en groot,

Om hunne fchattingen te ftorten in den fchoot

Der vorften , die met recht hun leen verheergewaeden.

D'Ykoning fcheenme in 't eerftmet zulk een eer beladen,

Als die meer toeleit op zijn zeegezagh enmaght,
Dan in te zien hoe hem de waen det vreemden acht.

Nochtans hy volgde, en dacht de belgzucht voort te dooden,

Nu hy niet zat , als daer 't Neptuin hem had gebooden.

Geenfins om dat die plaets te laeg was voor zijn' ftaet,

Maer dat zy hem te dier te koopen fcheen voor haet.

De zedigheit des gods , en 't diep ontzien der grooten

Hield lang het wrokken in hun boezems opgefloten.

De jonge Tritons en Najaeden elk om ftrijt

Op 't puntigfte gehuld , en voor de bruilofttijt

L 2
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Van overlang bcrcit , begondcn 't oor te ftreelen

Met konftig mactgezang en vreemde waterfpeelen,

Men zagh een' regenboog van allcrley gewaed

En kleuren
,
gefchakeert tot welluft en fieraed.

Die had het glansrijk haer met gout geitriktnae boven.

Dces' praelde , om prachtigh uit te munten in het hoovcn,
Met lofle vlechten , die zich fpreien om den nek

En naektcn boezem, blank als marmer zonder vlek.

Eenandre,om 'theerlijk ftal te toonen van haer lecden,

Wift met een eng fattijn die geeftigh te beklceden,

Dat alles uitpuilde , en bedekt zich fteldein 't licht.

De fiere Watergaerde, op treken afgericht,

Kon krachtigft in dien rei de minnetoght verwekken,

Met achteloos zomwijl haer fchoonigheit t'ontdekken.

Terwijl de dochters van vrou Doris , en de (toet

Der Ymevrouwen , en zcejoffers, vlug te voet,

In hun volmaekten dans verbeelden d'oudc veede

Van wrokkende Eris , die , uitbuldrende en t'onvrcede,

Op 't eerfte huwlijksfecft van Thetys , die de goón
Van hemel , aerdc en zee toen liet ter bruiloft noón,

En haer alleen vergat , den appel , onder allen

De fchoonfte tocgekcurt , liet op de tafel vallen :

Waeruit die Ilias van ooreloogen fproot,

Op 't fchendig vonnis 't geen de Troyfchc harder floot.

En 't fcheen een voorfpook van den twirt die nu zou rijzen.

Decs' hoordemen 't gefpeel , dien d'eedle danflen prijzen,

En hoeze nae de konit zich wenden keer om keer,

Nu fluiten in een kring , dan , triplende op en neer

Met lollen zwier , zich zelfweer floopen , weer vermengen,
En vol vcrandring dus den dans ten einde brengen.

Demfpocet £cn anjcr verfde vaft den 2;röotcn hofpoect

het Bruiloft Heer Proteus 'tBruilofclict, voor deze teelt gereet,

dicht gebe- Als fufter Triton noch half ronkende aen quamfleepen,

En voort een' gouden kop met wijn heeft aengegrepen,

Die
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Die Zcebachant, noch vol en dronken van liet nat,

Hetgeen hy 's morgens zelf gcfloken had voor 't vat.

Hy flocg niet moeite zijn gezwollen oogen open,

En klacgde dat de wijn nu Weigerde in te loopen,

Op zulk een hoogen feeft , dat hy zoo lang een tijt

Verwachtte , en wiert de vreugde inhaer geboorte quijt.

Die kop was evenwel tot 's Bruigoms eer gedronken.

Hier op wort hooft voor hooft een beker vol gefchonken.

't Gewoel vermeerderde in het plengen van den wijn.

De dichter , onderwijl door Ygod , Seine en Rijn

En andre watergoón, en Thetys zelfbewogen, -

Om 't gulden Feeftgedicht te leezen voor hun oogen,

Hield mijn gedachten als betovert aen zijn' mond.

Hy zong in 't eerft den lofvan 't heilig echtverbond,

En 'tkuifche minnevier, belachte de Poeeten,

Die noit als by den wijn van Venus toghten weeten,

En noemen alles , wat in zee leeft, koel van aert,

Schoon Venus uit een fchelp in zeenat is gebaert.

Hy prees de fluikery der goddelyke grooten:

Want zelfde minne was van 't wufte fchuim gefprooten,

Het zeefchuim, dacr de wintmeêguichelt naezijn' zin.

Hy noemde 't fnoepen een ftantvaftigheit van min,

't En waere een zelve fchoonte en d'eigenluft van leven,

Waer door de minnaer eerft tot liefde wert gedreven,

En d'echteling het hart aen d'eegaê trou verbont,

Bleefkleven inhaer ziel en zachtenrozemond :

Gelijk dit groot geluk held Peleus, onder allen,

En fchoone Thetys was alleen te beurt gevallen,

Nu zulk een' langen ry van eeuwen achtereen.

De vader Oceaen was met die zang te vreên,

En Borcas , die ftout de kuiiTche Orithïye

Ontfchaekte , vleide zich in zijne fnoeperye.

(Want 't was zijn beurt nu hier te dryven over 't vlak)

Men hoorde hoe hy voort zijn vinnen hooger ftak,

L 3
En

Leeft het

ten verzoe-

ke der g$-
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Inhoud

van'tyel-
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En dapperder als oit de ftormklaroen liet klinken.

De »rok En zeker op zijn tijt : want nu quam onder 't drinken

*ï&ibegh* ^e naet we^r boven, al dehooftrivieren zijn

uitte bar- Verongelijkt, de Taeg, de Donau , Seine en Rijn.
*m' De Seine meeft. en'tftont gefchapen, dat ditbaeren

Den fchippers zelf, die nu dees' (treek der zee bevaeren
Gthjkemt. £OU klinken in het oor. geli jk een wolk , die lang

Betrokken, en reets zwart gezwollen door 't gedrang

Der winden , hangt en pruilt, totze eindelijk aen 't fcheuren,

Als eene zeefluis die vaft bruifchtmet open deuren,

Van boven met een zee van water nederftort.

Dus woeltmen hier , zoo drae de nijt heeft uitgemort,

In 'theimlijk binnen 's monds : wie durfons hier braveeren,

De seine En zitten bovenaen by zoo veel waterheeren >

viert heftig Riep d'opgeblazen Seine , en grimmende overzy,

fcheld hem Rand dus den Ygod aen : gy heerfchap van het Y,
voor wee- Oneedele, wie raet u dus om hoog te ftreeven,

En boven d'eedelen u aen den difch te geeven >

Kom, flae uw ftamboek op , en toon ons uw gedacht*

Die niet dan viflehers zaecht in 't (lijm van uwe gracht,

En kleene kreeke een bot en bruinen baers verraflen,

Oftaeien haring, waerd den roem van uwe platten.

ó waterplaeg ! van wier komt u het hart zoo groot

!

Ofzou 't uw fcheepsmaght doen > wy konnen mee een vloot

Uitleevren, en uit zee onze oevers hooren fchateren,

Wanneer 's Rijxamirael, gegroet van onze wateren,

Geroofde pryzen fleept ten mond in van mijn' vloed:

En lokt den Franfchen Mars , zoo vol beleit als moet,

Die al de werrelt noch zal dwingen met zijn grooten,

Om op mijn' rug te zien den ryken oogft der vlooten,

Zoo ver de wint haer volgt , nu 't aerdrijk omgedwaelt,
voemt y Maer d'adelyke glans die uit ons wezen ftraelt,

«jiJIfw £*e grootsheit, die befaemt door eeuwen en Kronyken,

imtheit. En ftamrcgifters , elk met openbaere blyken

Onze
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Onze cedele afkomft toont , is iets waerop ik meer
Als onze maghten roem. mijn adeldom en eer,

En fchat en grootheit gaen alfaemen u te boven

:

En gy braveertmy in 't gezicht van deze hoven
En hooge vierfchacr , die zoo menigmael mijn maght
Erkent heeft, enmynae mijn waerdigheit geacht >

Gy Watervorften en Hooftftroomcn , hoog van waerde,

'Die in uwe armen fluit het grootfte deel der aerde,

Hoe > zal nu een klein heer van een' bekrompen vliet,

Die 'k zelf niet weet ofeen riviergod is ofniet,

De vorftlyke achtbaerheit , en zonder ftraf, fchoflfeeren !

Hierop begon 't gedruifch afgrijflijk te vermeeren.

Terwijl veel watergoón uitheimelyke nijt

Grimlachen in hun vuift, om zulk een bits verwijt.

De God des Yltrooms rees wel driewerfom te fprceken 5

Maer driewerfzachmen weer de Seine een keel opfteeken,

En in zijn hevigheit ten laetften boven ftaen.

Dus vaerthy eindlik voort : gy twijffelt mooglijk aen

Mijn hooger adeldom , en weigertmy te wyken.

Welaen , ik zal met reen u flux de vlag doen ftryken.

Want lang zagh ik mijn' naem en grootheit aengebeên,

Eer noch uw brakke poel van viflchers wert betreên,

En gy ter naeuwer noot wift uw vervalle wegen,

Met zulk een handvol nat , van (lijm en wier te veegen

:

En lichtlijk laegt gy noch tot een moeras begroeit,

't En waerde Zuiderzee zich uwer had bemoeit.

Hoe onverdraeghelijk is 't opgeblazen leven

Van hun , die onverdient door 't blind geval verheven,

Het al beneden zich waerdeeren, en te ftout,

Het onbefchaemt gezicht bemaskren met hun gout

!

Maer fchaemte is als het vier , dat , hoe geheim verfteeken,

Te fterker flonkert, en weet klaerder door te breeken:

Zy knaegt , als zy den mont der naekte waerheit hoort,

Hetdrieft geweten, 'tgeenhaer garen zach gefmoort.

S7

En v*r~
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Maer leer, verwaende , leer voortaen uw' moed bctoomen,
Herdenk uit welk een laeghte uw maght is opgekoomen.
't Rechtvaerdig noodlot kaetft de trotfen als een bal,

Verhcftze alleen , om weer te lachen in hun val.
stelt ycb jVIaer hoe verheerlij kt gy nu fchijnt in top geklommen,

verre boven „ . .,
ÖJ '

\
ü

'/ r, Hoe luide gy de Faem van uwen lor hoort brommen,

Jae , fchoon al 't waterrijk uw' ftaet en roem verbreit,

Noch hack gy zeker niet by mijne Majefteit.

Ofzoudge uw grootheit meê wel boven mijne (tellen,

Die moede en buiten aêm geronnen , en aen 't zwellen

Ten einde van mijn bron , met zulk een kracht van nat

In zee valle ,. als gy.pasin uwe wadde omvat.

En 't geen gy zelf niet zóud verzwelgen in uw paelen >

de kieinheït Verfchoonmc,zoo 'k mijn roem te hoog fchijne op te haeien,
van fijnen O groote Koning en Monarch , in een gebiet,

/Dat TJietys zoontje met zijn handboog t'enden fchiet.

'Het fchijnt Natuur beeft zelfvoor u,noch eerftgebooren,

In uwe bakermat , een' fpotnacm uitgekooren,

U met een letter , en een' enklen klank vereert,

Net op de leeft gefchoeit van 't rijk dat gy beheert.

Nu gingen alremael de monden weder open.

Dehofgezant, terwijl van tafel afgefloopen,

Vertelde my , die , kout en bleek van fchrik , den grond

Niet kende van 't krakkcel, waeruit het eerft ontftont.

oorllïkïan ^oc onlangs Y en Teems , te trots op hun vermoogen,
'/ hakkeei Door konft der Seinc , elkaar was in den fchild gevloogen

sew 7n y ^ct °Pcn^acr beflagh van oorlogh , daer de god
god. Des Teems, belegert in zijn eigen waterflot,

En op zijn' eigen grond gcplondert van zijn fchepen,

In rook en Vier vergaCn, of in triomfgegrepen,

Verzoende met het Yin een verhaefte vree.

En zegelden het zwaerd des oorloghs in de fch~e,

Naeecnbcnaeudc trits van jacren, dai het weidde

In bloed en moord, 't geen al het waterdom befchreidde.

De
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De Scine alleen zagh dit met lachende oogen aen,

En hoopte laemen hun te gronde te zien gaen,

Vernielt door cige kracht, gelijk twee fteile rotfen

Tc mortel {patten , als zy faemen nederbotfen,

En horten tegen een. maer 't eeuwige verbond

Der waterkoningen ftort zelf zijn hoop te grond'.

Hy zweeg
5
gelijk al 't Hof : want d'Ygod , opgerezen,

Verhiefzijn Item, en fprak met een bezadigt wezen.

Grootmaghtig koning, die van uwen glazen troon

Zoo veel rivieren dwingt, en ziet voor uwe kroon

De waterlingen met eerbiedigheit geboogen,

Wat wolk van gramfchap heeft uw heerlykheit betoogen >

Wy hebben ongeveinft uw vrientfehap gewaerdeert

Tot noch , zoo lang ons die niet heimlijk heeft verheert,

En weigren noit de vlagh voor uwen {tafte ftryken.

Maer zal de Zeevorftmeê voor uwen tytel wyken ?

Dien wijt het , dat hy ons , verhoogt door zyne maght,

En buiten ons verzoek , deeze eere waerdig acht.

ó Thetys , die aen ons deeze eerplaets hebt befchoren,

Engy 6 goden, diemijnreden aen zult hooren,

Vergeeft hetmy , zoo ik
, geteiftert buiten fchult,

Dus bits en onverwacht, de maet van uw gedult

Te lange rekke , en mijn verdading buiten reeden,

En mijn belang vermenge in uwe vrolijkheden,

De Seine, fchoon hy ons voorgeenenftroomgod acht,

Draegt noch eerbiedigheit tot myne watermaght,

En had my 't eene met het andre liefft benomen,
Indien hy {toppen kon den mond van zijne nroomen,
Die daeglijx vloot op vloot zien drijven langs hun kuft

Met duizenden , ten ftryde of koopvaerd uitgeruft

5

Die Vrankrijk met een zwarni en vliegend bofch van fchepen,

Tot zinkens toe gelaên , aen mijnen oever fleepen.

Maer fchoon hy niets van al mijn fcheepsmaght hadgezeit,

Geen golffpanieert in zee die niet mijn' lofverbreit.

M Geen

Gelijkenis
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Geen ftarrenfieren 's nachts deblaeuwe wolktapeeten,

Hoe ver verdeelt , die niet van mijne kielen weetcn
5

En hier valt zijn gezagh by 't mijne veel te licht.

Hy toont Maer laet eens zien hoe ver mijn afkomit voor hem zwigt

:

adednaf- Want fchoon geen waere roem kan op den naezaet kleven,
komfl niet yan

'

t a-ecn de voorzaet voor vele eeuwen heeft bedreven,

ypigkten, Noch noopt des ftamheers deughd den eedlen naeneef aen,

Ommee zijn loflijk fpoor groothertig in te flaen.

Gy durft ver boven my op uwen adel boogen.

Maer welk geval heeft eerft u in het ligt getoogen*

Want d'outheit , zoo haer geen vermaerde daet verzelt,

Is doot , en wort vergeeflch by uwen roem geftclt.

Gewiflijk 't Roomfche juk heeft eerft uw' naem doen leven,

Waer onder gy met dwang uw fchouders hebt gegeven,

En vreefde'tflaeffch gezicht te fteeken uit uw kil.

Maer hoe, lagh toen mijn vloed noch ongerept en ftil ?

Die glori evenwel benoude ik onbefproken,

Dat ik de tieranny van Nero heb gewroken,

De Legioenen zagh verftuivcn als het kaf,

Enflocghunvacndelenen Arentftanders af.

Onze oevers dronken 't bloet der Roomfche dwingelanden;

En Nederduitflant red zigh moedig uit hun banden,

Daer gy uw' vrydom hen opveilde laf en blint.

Maer ftae hem toe dat hy op ons dat voordeel wint.

Zijn ftamboom evenwel heeft eens begin genomen,

Enhoe veel vroeger zy aen 't waflen is gekomen,

Hoe eer het noodlot dreigt die weelderige fpruit

Te fnoeien , en met (tam en diepen wortel uit

Te fcheuren , fchut dat vry , vertraeg 't met al uw krachten,

Gy hebt dien zwaerenflagh mee op uw beurt te wachten

;

en altijt Enmooglijk ofhet rat, dat alle ftaeten keert,

nroomg.0. ^ *anS na u
»

S

cü)k^ opwaerts klom , verneert.
J

denvoor Maer fchoon mijn vloed niet fproot uit adelijke looten,

^^^Ikhjbnoitmindcreerein 't zeepaleis genooten.

geworden. DC
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De Teems en Ibergod, de Beltmonarch en Zont
Vcrfmaeden niet met my te treden in verbond.

De Bosfor zelf, hoe fors op zijne maenbannieren,

En Tyger weigeren mijn vrientfehap niet te vieren 5

Al vorften minder van geflacht noch {tact ais gy,
En die de grenzen van hun trotfche heerfchappy

Niet naeuwer zien bepaelt, als gy uw ruime ftranden,

Al had gymee mijn' vloet geflaegen in uw banden.

Nu roem uw grootheit , en verhefze boven maet. f**
*ƒ**#

„,.,,. , , 1
• hy, dat de

Z is klein , zoo lang als uw begeerte ruimer gaet. grootbeit en

Jae , fchoon u god Neptnin den drietant gafte draegen, T^uf'
Een heimelijke vlam zou noch uw' boezem knaegen, jnla ver-

En maelen u by nacht uw eigen kleinheit af, genoegen.

Sprong uwe heerfchzucht dan noch verder als uw ftaf.

Genoegen geeft mijn' Itaet, wiens kleinheit ik durfroemen,

Eengrootheit,metuwrijk niet op een' dagh te noemen.
Ook rekke ik mijn gezagh tot d'andre werrelr uit

:

Dat wecen Triton endevorftelijke Bruit,

Die van de ïtroomen , die my hunnen leenheer groeten,

De tollen menigmael opofferde aen mijn voeten,

Met leenfehenkaedjen , my geftiert uit weft en ooft.

Maerwy zijn uw bravaede en fchampery getrooft,

En voelen dezen pijl niet Hechts op ons gefchoten,

Maer op den Golfgod mee , zoo eng als wy befloten,

En echter duizend en meer jaeren achtereen,

De' krijgselenden en gevaeren doorgeftreên,

En uit de klippen , na lange aenwas , opgeklommen,
Nu heerfchende in een ry van Watervorftendommen.
Verhefden Walvifch om zijn onbefuiftgevaert,

Meer als den Dolfijn , zoo gezwint en fier van aert

:

Daer flort hy op een droogte , en blijft in 't midden hangen,
Door zijn zwaerlijvigheit en groote zelfgevangen;

Waer flus de Dolfijn vlugge is overheen gezwiert. bh verlicht

Gelijk een vloet , dien ruim de teugel wort geviert, W" hwvs

M z Voorby /; .^, ;
.^
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Voorbyfchiet , en zijn kracht voelt wijt en zijt verfpreiden

En kabbelt flechts, en kuft de lippen van de weiden,

En hoe hy ruimer velt met zijne golven wint,

Hoe meerder hy allengs zijn' loop gefletcn vint

:

Maer zoo hy van een rots en fteilte neer moet bruizen,

En barftcn door den mond en naeuwen hals der Huizen,

Dan zwelt zijn' moed, dan kraekt en davert al het ftrand $
*

Hy (lokt en wentelt in zijn kolken akkerland

En ftulpen , vee en hofgevaerten , fchokt in 't rukken
En ftorten , rotfen en arduingebergte in ftukken

j

En wikt dan eerft te recht hoe ver zijn krachten gaen,

Zoo lang hy beeren vint die zijne drift weêrftaen.

Dus gaet het in 't gebiet. de grootfte heerfchappyen

Zijn allerzwakft te voeten ingevaervanglyen.

Geduurige onruft knaegt, gelijk een kanker, 't hart

Der ftaeten , in hun groote en ommeflag verwart.

Maer landen , die de vorft kan van zijn' troon beheeren,

En net geëvenaert nae reik van zijn begeeren,

Staen onbeweeghelijk : een zelve liefde en zucht

Drijft boven , en verwekt een ongedwonge tucht.

Het zelve voordcel houd al 't lichaem aen elkander.

'T geen 't eene lid verheft, verfterkt de kracht van 't ander.

En fchoon van binnen zich een ftaetkrakkeel verheft,

Het wort gefuft , eer hun een ftorm van buiten treft.

Al 't lichaem wort gequetft in 't minde van zijn leden.

edükenis. Zoo zictmen meren , die elkandre fel beftreden,

Den pais vernieuwen, en in eene maetfehappy

Den wolfverwachten , die hen aengrimt van ter zy.

Maer rijken , aengegroeit uit allerlei geweften,

Hy wt ^n ^oor geweltm '

ü
i
u^ geflagen, zien ten lcften

bem met te Hun dwingclandai het belang en voordcel af,

| ôo^ En vloeken , en ontvli-cn uit wraek hun yzrenftaf.

op een da- Maer dwongt gyme opentlijk in 't veld het hooft te bieden,

Sf°' Wy zouden , hoe gering , u niet een ftap ontvlieden.

Nu
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Nu voegt geen oorlog , entemindaer't Bruidsbanket

Dus openhartig en tot vreugd is opgezet.

Wy hadden allcrliefit gezwegen op uw reeden,

Om 't gulden Feeft , had dat mijn eer en ftaet geleeden.

De villchersknaepen, die voor menige eeu mijn vloed

Met booten ploegden, en gelukkig op dien voet,

Gceii ander werreltdeel, als mijne plaflen kenden,

Geen andre rijkdom als hun armoede en elenden,

Waerdeerden mogelijk , indien het graf zijn' mond
Ontfloot, en levend hen herfteldeacn mijnen grond,

Hoe nieu , en in den loop des oorlogs onervaeren,

Mijnftaetnu groot genoeg om d'uwe t'evenaeren.

Maer fchoon zy zwijgen , en het veen hun (tem verfmoort,

Al 't golvendom, hier mee vergadert , fpreekt hun woort.

De vader Oceaen , noch Peleus met zijn Raeden,

En gy miflehien zoud zelf mijn aenzien niet verfmaeden.

9*

En gelooft

dat hy in

die gele-

gentheit

\elf niet

Ook heeft mijn naem Jlioe fcherp gy met zijn kleinheit lacht] y»der

't Waerachtig voorfpook , en een teeken van mijn maght,

Die naderhant zoo wijt zijn takken uit zou (preien,

Als loeide d'armen van de poolen hem geleien.

Hy is de (leutel , die het hemelfche befluit

En 't wcrreltfche geval elk opent en beduit.

Hy (trekt een kort begrip , een ftapel van de fchatten,

Die zoo veel boeken en kronijken in zich vatten,

En wijd , als in een fchets , het menfchlijk leven aen.

De (linkerzijde is breet,en maklijk op te gaen.

Maer boven zit de drafalle ongetrouwe zielen,

Met bolpces, wroegingen en zwecpen op de hielen.

Heel fmal loopt d'andre kant nae boven, met gevaer,

En (teiler in den top. al valt de heirbaen zwaer,

De loon zal rijkelijk den arbeit weer verzoeten,

En leggen hen de kroon en lauwer voor de voeten.

Nu pronk met langer naem , en laet alleen aenmy

vree\e ^o««

de %ijn»

Eindelik

verheft hy

•fijnen

naem, als de

letter , daer

Vitagorat

'tganfche

beloop der

tverreltlin-

gen wift uit

te vinden.

De bceldefpraek en 't merk der Pitagorifche Y.
M 3 Zoo



94 DEYSTROOM.
pe sd'ne Zoo lang hield d'aendacht al het zecdom opgetoogen.

vatt hur op ^yarmecr jc Scine met ontftckc en dreigende oogen
den loer u o *

ae» , die in Omlocrendc
,
gelijk een arend , die een vlught,

dry rede» yan va[kcn drijvende en braveerende in de lucht,

te kwelen. Wenfcht in te vliegen , en , verftrikt in twijffelingen,

Niet weet van waer hy beft het leger zal befpringen,

Dat , in een ronde zich befluitcnde als een wal,

Acn allen kant hem bek en klaeuwen bieden zal,

Dus uitbarft, brullende en ontftelt, in grammen moede;
Bcgunftigt iemant noch die fcherpe waterrocde ?

Kan d'lber , van haer' flagh tot in het ingewand

Getroffen , noch het hooft ontkreuken in dees' ftand >

HOok was het zoo ; hy fcheen zigh heimlijk te verblijen,

Ik zagh 't door d'opening der zaeltapeetferijen,

En 't donkere gezicht der watergoden ftrak

Opheldren , toen het Y de Seine tegenfprak]

En zal hy mijn gezach en kroonen vergelijken,

Met bannelingen en rebellen van zijn rijken >

Gelijk hy onlangs al dien aenhang van hetY
Heeft uitgekreten , voor behiptmetmuitery >

Lafhartige , onderwerp u wederom den Mooren.

Geef my den fepter , die tot hooger drift gebooren,

Door mijn geluk en kracht van 't zegenrijk geweer,

De fchenders dwingen zal te buigen voor hun heer.

antwom* ^e deftige Iber , 't hooft met kroonen overladen,

de scine. Rees op in 't midden van zijn koninglijke racden,

En koningen , die hem bedanken voor zijn leen.

Waer voert u d'overmaet van uwc doften heen >

Waer zien wy eens het eind van 't onrechtvaerdig wrokken,

Dus fprak hy , fchuddendc tot drywerf toe zijn lokken :

Nu vaer den Ygod vry in 't diamanten fchilt;

Wy zien de fchichten van uw hevigheitgefpilt,

En mogelijk den vloek en dat ontaert braveeren

Met meer fchandacl noch tot uw zclven wederkeeren.

Heefd
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Heeft cToude wrok my in het oorlogsavontuur

Gewikkelt met dien god, voorwaer het ftondmy duur.

Holp onze vyandfchap het hevig bloet aen 't kooken,

En heeftmen vier en vlam aen wederzy gefproken,

't Is aldoor'toorloghsvier gezuiverten verteert.

Wy hebben hem als vry,en wettig vorft geëert.

Wy braken zelfde ftaf en krijgsroê voor zijn voeten,

Noch weigeren hem noit als een' Monarch te groeten,

En wijken niet een' voet van 't oude vreêverbond.

Zie toe. gy zeilt op hem uw rijxhulk in den grond.

En nu gy 't alles wenfcht in uwen klaeu te grijpen,

Ziet licht de laegerwal 'tgefpannen zeil aen 't gijpen.

Maer wenfcht gy 't Ygezagh te bonzen uit den troon,

Waerom my onverwacht gevlogen in de kroon >

En al het godendom, ten bruiloftdifch gezeeten,

Dus van ter zijden mee getaiftert en verbeeten >

Mijn lafheit zeker brak den vyand bitter op,

Toen Agars flacffch gebroet zich met bebloeden kop
Tervlugtbegaf,enik * mijn maghtigfte geweften

Zagh op een fprong gevaegt van Mooriaenfche pellen,

By hondertduizenden , te vier en zwaerde ontzeit,

Ten trotfen wraek van mijn gehoonde Majefleit.

Gae , zie in Barbarye, en haere plonderfteden,

Hoe moedig ik dat vier gebrant heb uit mijn leden,

En denk , hoe lang gy zelf, verfuft in (laverny,

Den Teems hebt ingeruimt uw troon en heerfchappy.

De groote Seine riep : my zult gy niet vcrvaeren,

Al ftoftge op 't vlugten van vertwijffelde Barbaren,

Griffoenen dol op roof, ontaert van reght en eer.

Indien ik u zoo lang had ondermijn geweer

Gedwongen , en mijn' flam gewortelt in uw landen,

Gy laegt noch vaft gedrukt ,
geknevelt in mijn banden j

N En
* uérrago», ^4ndalu%ien, en Granadey^nlargvandeMoriiken of Sarayjnen bekeerfcht , tot%e

eindelijk alle uit de heerfchtppye van Spanje \i\n uitgedreven , en dis een \warm vanfprink-

baenen, de ^eekn^en van Barbarye hebben ingenomen.

P5

En dreigt

btmmethet
vermoogen

van het r.

De Seixe

vaert weder
taf.



96 DE Y S T R O O M.

En 't Y , met zijne borft gedoken in het riet

En brak moerafch , verhiefzoo hoog de horens niet.

Hy zou zijn fchcepvaert zien met zijne kolk bepaelen,

En 't Zuiderzeerak 't verft' daer zijne booten dwaelen.
enwonin j^[ voelde ik van uw juk mijn fchouders ingedrukt,

gevieren
' Noch zagh ik uwen wenlch , fprak d'Ibcr , niet gelukt;

van den %oo lang de Siciljaen ons met zijn * Avondzangen
Het hart verquikt , en u by d'ooren weet te vangen.

Gelijke»:}. Zoo lang de Denre en Leie , als ' t moedige genet,

Onechten band verfmaede, en trots en onverzer,

Durfachteruitflaen, maektzich zelf een veilig open,

En werpt de vremden af, die hem met fpooren noopen.

De Loire wringt de " Scharp' geen halfter inden mond,
En 't Schelde flaept geruft op 't baiïen van zijn' * Hont.

Maer fchoon die wachter in zijn' droom wierd overrompelt

:

De S^charp' gemuilband , en in zijne kruik gedompelt,

Ik zagh hen beide weer ontworftclt uw gewelt,

De banden afgefcheurt, de kluifteraers gevelt,

En d'oude Waterdogge aen 't balken , rijten , breeken,

Op d'erfgeweldenaers met winft de fchaden wreeken.
Deseineop. Jae wreek u , fchreeut de Seine , en ftijgt van zijnen ftoel,
geje ooten, £n grijpt, voortbarftende enopftuivende in 't gewoel

Der goden, 'tftortenenrinkinken van de banken
En kriftalynen, daer geweer en bekers wanken,

scheun hem Den Iber, eer hy zich kan redden aen den difch,

Je» mlntei ^ z*Jnen Pantel , fleept en fleurt hem , en gewis

Het koninglijke kleer was in dien ftorm gefchonden;

Had zich de Belt en 't Y en Teemsgod niet verbonden,

Den overweldigden , aen allen kant benart,

En in zijn eigen pracht en breet gewaed verwart,

Van
* Op het luiden v.in de Vefrerklokke of~4vondloj\ang, zijn in't jaar 1282. allede Franfchen

inSiciljen afgemiekt ,en 't koningrijk den ^érrxgonners , en die beide , naer de dood van
Koning Ferdinand, den Span] lerd onderworpen.

4 De Schirpe is een rivier in Vlaenderen.

b De Hont is een arm van het Schilde ten wejlen van ZmdUvelmd , vtorby vMJfmgen in

\et ftortende.
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Voor fneilen overval te redden naer de wetten,

En moedig 't alles tot zijn welvaert op te zetten. vttUtk.

Zy ftonden nu gefchaert om in te vliegen, al heit der $•-

Het hofrees overende in dit verwart geval.
den '

De grijze Triton , in 't voorbygaen aengeftooten,

Quam dronken uit den flaep en ftruiklende opgefchotcn.

De brongodinnen met het waterjofferdom
Be/lorven , horens en fchalmeien wierden ftom.

Het feeflrumocr verdooft de waterorgelkeelen

;

Zelf Thetys wanhoopt doorhaer bcê dees fchcur te heelen

:

De Tiber , Ganges , Po en Indus zien het aen,

Met d'Arno , Nijl en Rijn , in dit gedruis bcgaen,

Zy flaen een' ronden ring , en al de ftroomelingen

Zijn bezigh om hun haet engramfchap te bedwingen.

Wanneer de Seine , in zijn oploopentheit verzet,

Van zelfden purpren rok liet flippen , en belet

In zijnen aenflagh , deifde, en liet den god bedaeren,

Die, hoc zorgvuldig om zijn' tabbert te bewaeren,

Noch zagh een groote icheur gereeten in het kleet,

En d'eene flip gekort, nu ftont hy op 5 gcreet

Dien onverwachten hoon te wreeken , en in 't vechten

Met bloet te zegelen de hantveft , en zijn rechten.

Als dXDppervorft van zeen en vloeden, op zijn'ftoel

En hooge Bruilofttroon,befpieglende al 't gewoel,

't Ontzaghlijk hooft begon te fchudden , en een teken

Met zijnen drietant gaf, omhem te hooren fpreeken.

Een oogenblik floot al het godendom den mond.
Gelijk een biezwarm , in een' fiïfïchen morgenftont Gelijkenis.

Na tijm en majolein ten korven uitgeftreeken,

Indien een vlacgvan twift den kam komt op te fteeken,

De honigrenteniers en vorften ondereen

Krioelen, brommen en hun weêrparty verteên,

Zoo zigh de koning mengt in 'their der twiftelingen

Strax zwigt , en yder poogt zijn gramfchap te bedwingen.

N 2 Gy
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Keptuin Gy vorftcn , zeght hy , wat verwocthcit fchcntu aen,

ptit den cp- Om regens mijn gebied dus reukloos opteftaen?

Is dit een bruiloftsgalm > hoe ? helpt, hier onder 't rollen

Des appels , Eris weer het godendom aen 't hollen r

Wie heeft de harten dus vervreemt en afgekeert >

Heb ik met hooger gonft den vorft van 't Y geëert,

't Was om zijn wacrdigheit , en op des Bruids behacgen.

Maer eindclik , wie heeft my reden afte vraegen,

En zoo ontijdig, hem, op onsgebodtgereet,

Gelijk een onderdaen die zijne plichten weet,

Op 't lijf te vallen , en de goden te beroeren.

' Wy weten beft wat elk in zijnen fchild zou voeren,

Indien het oorlogsveld,de Koningen, gekant

In 'r harnafch , ftrijden zagh voor hun gebiet en ftant.

Maer hoe het zy , en wie de zege zou bevechten,

Met bitter fmaelen valt vooral niet uit te rechten.

en (preekt Ik ken den Ygod voor een' ftroom van maght en moer.
m ^oor^Hy toont mygrooter zucht als eenig ander vloed,
vxndenY- J J o o
god. En volgt ons even trou aen alle zeen en üranden.

Dan dacr de Noordpool prat mijn golven flaet in banden,

De groote Noord beer met zijn' klaeu en dwarfch gezicht

Het zonncpaerd verbaeft , tot dat het hijgend zwicht,

En weigert lang uit fchrik die heirbacn op te rennen.

Dan daer de zuidewint den regen met zijn pennen

Vooruitjaeght , en van verre al d'acrdc op 't aenfehijn fpreit.

Nudaer Apollo myzijn eerfte heeriikhcit,

En 't uitgeruft gefpan , vaft brieffchende en te vreden,

In 't ooften toont, eer hy ter kim komt uitgereden

:

En daer ik hem , vermoeit van zijne daghvaert , trooft

Met koel kriftal , en blufch de fakkel die hem rooft

En blaekert , en noch fnerkt en fparkelt in de baren.

Geen ftroom komt zoo getrou door mijne rijken vaeren,

Hoe ver gelegen , en van wat geftarnt beftraelt.

Dat weet gy vlieten , die zijn kielen blijde onthaelt,

En
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Enzaeght den rijkdom en kleinoodjen uwer ftranden Tom dat

Befchimmelt en bewelt , begracven in uw zanden; a} hei

Indien niet d'Yflroom zelfs u aenpreue , en met lufl dom in

Zijn fchattcn ruilde , en d'uwe afhaelde aen zijne kiift.
h

h

em
, " S'"

De brecde Macs , de fiere en trolTe Zeeufche ftroomen,

Wier opgezwollen moet wy zelve naulijx toornen,

Zijne eigen broeders, aen een zelve borftgezoogt,

Door zijne aenzienlijkheit en rijkdom meed verhoogt,

Volmaeken met hun plas en ruime waterkreken,

De groote en 't water, 't geen den Yftroom fchijnt t'ontbreekenj

Gelijck zijn fchat dien dienft weer rijkelijk vergeld.

Maer zelve hebben wy hem pael noch eind gefteltl

Hem ruftig vryheit en volkomen maght gegeven,

Om in mijn' boezem met zijn golven door te {treeven

;

En uit ons ci^en rijk twee kamers toegeftaen,

Om al zijn f chatten in te fluiten , en t'ontlaên

:

Het ruime Tefïcl , vry van havenplonderaeren,

En 't Vlie , met dubblen monde inzwelgende onze baren.

Gae. blafnu weder, (lel mijn Majefteit de wet,

Als ik dien vorfl , nae zijn verdiende aen tafel zet.

Elk houde zich voortaen geruft en ingetogen

:

"Want hoc gy triomfeert en ftennt op uw vermogen,

Elk ftrijkt de vlag voor my , die u gebiê het vier tngebied

Dertwiftte dooven. gaet ; roept weer de joffers hier. oma™*'*'
Zy zullen met muzyk en weelderige fpeelen v»w*

't Vervaerlijk onweer der verbeeten harten ftreelen,

En fluiten 't feeftkrakkeel met een gewenfehte vree.

Elk geefzich vrolijk engchoorzaem opzijnftee.

Einde van het derde Boek.

N 3 IN-
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INHOUD
Van de Print voor het vierde boek.

E En zeegevaerte* metfehepraders aen den ktnt t (ten
Strekt hier des ïgods troon» een krans van wier^doorvloch-

CMet paerlen ,/ïert hem 't hooft, aen zijne (Imkehand

Stort uit zijn kruik eenfiroom met kronkelende boghten.

T)e rechte draeght een riem. de Zuiderz^egodin

Leunt op zijn fchouder* en vermengt haerjnelle baren
' CMet zijne vloên , die voort vereenigen uit min.

Een 7riton,vuilvan ruighteen Ufch om zijne haeren*

Torff d*ankerkabels op zijn Jchoften uit den grond.

CMen kan zijn* broeder met een anker op zien duiken.

'De Zeecentauwer (chijnt te trot/èr* om de vond
^DerWaterdriebladkroon^op d'oude wierparruïken

'Der Tritons merkelijk afjieekende inde pracht

:

Hy baekent d'ondiepte af. de Boxvoet, tuk op laegen*

Had in het weeligh riet de watermaegd verkracht*

Bood d*Tgod haergeen hulp. het Spaeren fchept bthaegen

In 't viffchen, engetoet der Tritons aen haer zy

:

Een kroon van eikeblaên , met helm en boterbloemen*

Krult om haer hooft, deZaen /lort haere kruik in't T,

Met maght van fchepen , daer zy billijk op magh roemen.

Een Zeemeermin zingt aen de Hoefbeek van 'Parnas,

En fpett des Stroomgods lof 'De Waierlandfche vlekken
En dorpen ftaen rondom met melk van 't eerliegras

Jn d'eemers. 't weitfeh Sardam en Nuwwendam bedekken

Met d'*eedIe[cheepskroon 'thaeridees' toont de fcheepsharpoen*

En hoe de haring wort gekaekt in zijnJaizoen.

D E
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E vorftenvlijdden zich ter tafel op die reden
5

En Pelens zagh vernoeght weer d'eerfte vrolijkheden

$ Verrijzen, en den damp verftuiven van'tgefcheel.
-^^ De Nimfen lijmden weer de zielen aen haer keel

En bruiloftklanken , en muzijk der zeevioolen :

Wanneer een fchielijk licht de zael , daer ik gefchoolen

De goden aenzagh , fcheen te zetten in een vlam.

Een fnelle lchrik , ofeen bedwelnide droom , benam
My al 't geheugen , en het fpeelen der gedachten.

Ik vond my leevende , en , ver buiten mijn verwaghten,

Noch twijflende of ik 't al gezien had of gedroomt,

Vaft drijven op het Y , dat zachter ruifcht en ftroomt,

En fchijnt geruft het oor te leencn aen mijn fhaeren.

Welaen het luft ons hier wat ruimer op te vaeren,

De waterlandfche kuft te groeten , als voorheen

Den arm der Stad, door ons teneinde langs geureen,

Van daer het blacuwe Hooft, uit blaeu arduin gewaflen,

Rondom azuurblaeu verft het aengezicht der plaflen,

Tot daer de groote muur zijn boghten krimpt , en 't oog
Laet weien over zee , aen 't end van zijnen boogh.

Wy willen van den top der waterlandfche dijken,

Die 't Y .beletten met zijn golven in te ftrijken,

De boomgaerdbunders enhet weiland , als.weleer,

Op 't midden van zijn hoop , te zetten in een meer
En blanke zee , die trots de polders in durf brecken,

Al'tland afweiden van Weftvriefland en zijn ftreeken

De

De dichter

befyiegelt

uit water-

lant de

^im^erdam-'

febe hooft-

gebouwen.
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De pracht van Amfterdam befpieglen , en van ver

Begroeten met ons oog , de hooge Zevenftar

Van haere toornen , die zoo weits het hooft vertoonen,
Gelijkenis. Als inhetmyrtewout de dennen haere kroonen

Verheften , en de beuk het kreupelbofch beneên

Zijn loofwerk daelen ziet, en zweeft'cr overheen.

Hier nood ons het ftadhuis , het uiterfte vermogen
Der boukonft aen te zien , in zijn verheven boogen,

En kapiteelen , en het beeldwerk rijk van ftant

En konft, in 't marmer hooft der gcvelen geplant

;

In beelden , die den top verderen , en van boven
Het oog flaenover't Y, de Zuiderzee, de hoven,

De lufhvaranden , en kafteelen , elk om prijs,

DooraldeDiemermeer, desAemftels paradijs,

Verfpreit , en tot vermaek in dreven afgefchoten

:

Des Aemftels zilvren vliet, beploegt van floepen , booten

En fpeeljacht , tochtfehuit, kogge en ponten , en wat meer

Geen* grooten ftroom betrout, noch ongeftuimig veer

;

Met al de dorpen en gebuurten , door de veenen

En rijke velden , voor 't gezichte in 't eind verdweenen:

Dat zelfverflaeuwendc , het al beneên de kim
Ziet nederftruiklen , en verdwijnen als een fchim.

Nu blinkt de heerlijkhcit der kerken ons in d'oogen.

Dan hout de ruime kreits der ftede ons opgetogen,

En fchijnt van hier maer een paleis , een hooftgebou,

't Geen oorlogsonweêr^ vier nochoudheit iloopenzou.

Hy £e- Sardam , ter rechterhand des ringdijks afgeweeken,

sarlam,
Braeut va^ de kielen , die de kruin ten hemel fteeken,

Haer armen aen de lucht verheffen , als uit luft,

Om Amfterdam, zoo preutfeh en heerlijk uitgeruft,

Niet meer van verre, maer aen 't voorhooft zijner paelen

Tc zien , en fpeelen in den fcheepshofvan de * Waeien,

* DeWaelentfn w *4mjlerdam afgezonderde pl<ietfendaerdefdc$en

legien.

Met
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Met voorraet opgepropt van fchepen klecn en groot,

Te zenden op hun tijt, rondom den werrekkloot.

Hiermengt de traege Zaen zijn vlietnat met de baren t>« ztt» en

Van 'tY , in ruimer wedde en boezem uitgevaren,
de blecckt-

, %
ryen van

De breede fcheepswerfen den boog van t vlek voorby, ooft e»

En voert de frifichen geur der linnebleekery mfl z*'~

En weiden, Ooft en Weft bekroonende de zoomen
Van 't reine wafchbad , en blanketfel zijner ftroomen

;

Nu menigmacl, gelijk een' zomerdaeu, gefpreit

Op 't koftlijk lijnwaet, in den bleekhof uitgeleit.

En door het zonnevier , dat alles plag te rooften,

£n geel te tanen , als haer fakkel uit het ooftcn

Opklimmende, den Kreeft ontfteekt, en dollen Hond,
En blakert vee en menfeh uit zijn' verbranden mond,
Geloutert, met een zaght en blank fieraet befchonken,

Daer koninginnen in haer ftaetfie zelfmê pronken

:

Dacr Venus hare koets en ledekantmê fpreit,

Wanneerze Mars den toom van zijne dartelheit

Volkomen viert 5 of, in het paviljoen van elzen

En vrolijke akoleie , Adonis pleeg t'omhelzen.

O zilvre Zaen , zoo dier aen

'

t zomerzonnelicht, fnJSzün.
Op uwen wenk gereet

,
gehouden en verplicht,

Die Febus dwingt en 't gout van zijne zonneftraelen

Met andre werking op uw boorden neer te daelenj

En daer hy 't alles met een donker masker dekt,

Hier 'tafte lichten , en het aenzicht, bruin bevlekt,

Weer op te heideren en luifter by te zetten,

Terwijl gy 't zuiver wafchtenleenigt met blanketten.

Waer 't uwe bleekmaegd, en den knaepen meêgegont

Dus 't hooft te huldigen van bruine Rozemont,
Met rijp Moerellebloet de leden overftreken,

Ik zaguw vlietkruik leeg, de webben van uw bleeken

Gevaegt , een werrelt van Jongvrouwen , zy aen zy,

Deblankheit wachten op uw macgdcnbleekery.

O Maer
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prfchoo- Maer d'Yftroom fchijnt het zich te belgen dat wy weiden,

dwèuit" En niet aeneene reex alleen zijn lofverbreiden.

midinge. Wy ftreeven dan recht door , en eere ik andre vlo en,

't Is tot zijn fchildery maer lijftwerk en feftoen.

Befcbry- Het Y komt uit de bord der Zuiderzee gevlooten,

3J?f! En valt in't Wijkermcer. vandacr tcruggefchooten, . .

jir3o;72. Begroet het Spareiidam ; en, moedig op zijne eer,

Ontfangt de golven van het Hacrelemmermeer,

Dien ftrengen waterwolf, die met verwoede tanden

Zijn eigen moeder fchend en fchcurt haer ingewanden,

En mengt zich met den vorft des Acmftels hand aen hand,

Tot weer de Zuiderzee hem welkoomt aen zijn ftrand.

Maer zulk een lange (treek heeft haer vermaeklijkhcden.

Eer d'Ygod uit zijn kil te Beverwijk gereeden,

Te rugge keert, draeit hy zijne oogen aen geen' kant

Of heeft verandring van gezichten, hier is 't land

Bezaeit met koren , en veriïert met boompluimaedjen.

Daer rijzen hofwarande en vrüchtbre luftborTchaedjen.

Gins itraelt de duinbeek met een ader van kriital

Door helm en Santorye in 't boomgaertrijke dal.

Nu weent hy op 't gezicht der afgeitormdc flooten,

Die hy voorhenen 't hooft zagh aen de wolken ftooten:*

't Geweldig Mereftein en Banjacrt, wijd ontzien,

Vryflooten van beroemde oudhollandfche Edclliên,

Door vier en zwaerd vernielt , met torens en rondeelen

Te gronde weggerukt , in 't barnen der krakkeelen

:

Het ftamhuis van Heer Lem , de wijk van kcrmcrland,

Een wonder van die Een , om zijn gebied en ftant.

Nu dcerelijk getrapt, gerekt uit al zijn leden,

En 't grofgebeente met het kouter doorgemeden :

't Huis Heemskerk , erfgebiet van 't adcli jk geflaght,

En Bredcroc verwoeft , toen 't gantfche land verkraght,

Van burgeroorlog, al de maght der Baenderheeren

En Edelen in 't velt elkandre 'zagh bravceren,

Den
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Den ftamboom fnoeien der geflachten , en den zoon
De moeder vliegen in haer graeftelijke kroon.

Hy ziet de werrclt aen gelijk de fpeeltoncelen,

Dacr Alexander trots den hooftmonareh komt fpcclen,

Den blixem flingren , en van hoogmoet zwelt om 't hooft,

En onverwacht, van rijk en leven wort berooft.

Het hoog toneel dat flus met marmre hofkolommen,
Op 't fchuiven der gordijn , zoo moedig voort quam brommen,
Verwiffelt fchielijk van dat dartel aengèzicht.

Een byftre nachtftorm dooft het bloedig fakkellight.

De pijlers fchudden , en de zaelgewelven kraeken,

Als Samfon Dagons kerk in puin ftort met haer daeken,

Den Vorfien
,
grootfeher op het fchimpfeeft uitgeruft,

De fchenkels kneuft en ftampt, en zijnen wraekgloet bluft

In eenen bloetftroom van geplette Filifteenen.

Elize ziet de zon haer 's levens dootgefcheenen,

En van de kim gerolt in 't midden van haer pracht 5

Zoo dra * Aftrates, daer haer kroon en trou op wacht,

In weerwil van zijn min, uitwreeden plicht en wetten,

Moet lijden datmen haer de voeten dwars durfzetten,

Haer bonze uit Tyrus troon , en ziet , in die hy mint9

Zijn 's vaders moorderes , die 't bloedig rijxbewint

Veroverde met zijn' geflachtboom uit te roeien.

Niet anders zaghdevorft van'tY de maght bemoeien
Van bacnderijen endooriughten adeldom,

Die fchielijk ftorte , en meer dan hondert jaeren klom.

Dan wenfcht hy,om niet meer tot zijn verdriet t'aenfchoiiwcn

'tRampzaeligoverfchot van zoo veel hooftgebouwen,

Met zijne hoorens in te booren door het zant,

Te waüeamet zijn' vloed die fchandvlek van het land,

En 't allerfinalfte deel van Hollant door te knaegen,

Om vry in volle zee te ftreeven op zijn' waegen.

O z Het

* Een Treurfpd van de Meer Diedrik Bmfero,

Heer van Heeuenihevmge^ wc.
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ve yflmm- Het Sparen groet den god , als hy langs Haerlem. flreeft.

vL hetsp*- **y ^u^ zÖn' bontgcnoot nu vreedzaem en beleeft,

ren begroet, En d'oude wrok is lang vergeeten en verbannen,

Toen Haerlem , met de maght des Kermcrs aengefpaurten,

De hutten, fchaers verdeelt in 't groeiende Amfterdarn»

Tot puin verwoefte, en zette al 't land in lichte vlam.

Nu wil hy zich alleen de brave heldendaeden
tn herdenkt Erinneren , hy kan zijn luftenniet verzaden

lawel Wanneer hy zich verbeel t , hoe ' t Sparen , trots van moer,

heit der De zaeg klinkt voor den boeg, en barftende in den vloed»

meTea'voor
Ten bitteren verwijt der kriftnen uitgebeten,

Damiaten. De liaevenketen fcheurt van\ machtig Damiaten,
Streeft over fchaekels en dendraeiboom vandenNijh

Gelijkenis. Gelijk Hippolijtemet d'Amazoonfche bijl

Den fnellcn Thermodon, gcwelft met marmervloeren,
Plag op te bijtten, en haer leger door te voeren,

Aldus hangt Haerlem noch hetgraefelijk geweer

In 't midden van 'tgeftarnr, tot onverwelkbare eer.

merlem Geen minder giory heeft de drukkunfl: haer gegeven^

mant door Toen Kofter, wandelende in breede beukedreven,
de vinding j)e lettervormen fneed in 't zachte beukenhout,

touji.

rH
' En vond de wetenfehap , die 't alles voed enbout,

Dat letterhelden, lang verftorven en verflonden

Door ongenaê des tijts, doorluchtigh ondervonden,

Die , als hun grafkruik barft in fcherven , en de wind
De ftuivende afch verftroit , noch leven, en beminr,

In volgende eeuwen , op des naneefs dankbre tongen,

En pennen zweven , van geweltnoch grafgedwongen.
ufdtryl- Drukkonft ! die alleen de wijsheit, in den nood

Van fchipbreuk hebt gered, geherbergt in uw' fchoor,

Geveiligt voor den-ftorm der woeftheiten barbaren,

Nu reets met onbefcheit haer in de kroon gevaerer»,

Wat blijft de werrelt aen uw' nntten vond verplicht.

Gy leerde Ovidius herleven in zijn dicht,

Nac



HET VIERDE BOEK.
Nae 's mans elende , alleen niet by den Geet verbannen,

Den ftrafTen klaeu ontrukt der Poëzytierannen,

En mooglijk noch gedoemt ter erfvergetelheit

Had niet uw milde hand het overal verfpreit.

Maer heeft de Faem den lofvan korter wijt verheven,

Zy loofde Blaeuwen nu , die , heerlijker dan * Steven

En Aldus , en Plantijn , de konft der drukkery

Volmaeken, zetten haer een kracht en leven by,

En nemen 't aerdrijk in door letterregementen,

Wanneer zy Atlas met den kloot des hemels prenten

En hemelgordcls , enden Dierenriem gelaênj

En daer hy 't aertrijk met zijn groote komt beflaen^

Zifn grove voeten zet op twee paer werreltdeelen,

Begrepen in een ry van veertien boekjuweelen;

Een werkftuk , uitgewrocht door 't konftig * Negental

Der Zanggodinnen, 'tgcendetijt verduurenzalj.

't Geen 't Y, en acnzien van de vrye Nederlanden,

Verheerlijkt, en bazuint haer lofop alleitranden»

Het Huis ter Hart, de ftoel desHeemraeds van den Rijn,

Houd meê den Yftroom op, wanneer hy , zijne lijn

Vervolgende rondom den oever van zijn ftroomen,

Zoo prachtig met een lijft van Dorpen ziet bezoomen.

De zuiderzeekant toont ten weften, in'tverfchier,

Edam , en Hooren , het Noordhollantfch hooftgebied,

De rijke zuivelmarkt, die Nederlant kan aezen

Met voedzaem difchbanket van vette Edammer kaezen,

Enzietmetvrolijkheit de trage Beemfterkoe

In malfche klaver treên tot aen den koflem toe,

Het dartel Vroonlandfch kalf, met vet op 't lijf gegooten.

Het vroeggras fcheeren , hier zoo dartel opgefchooten

O 3

IO7

De ver*

mtertheit

der drukke-

ryeis door

de Heeren

Blaeuwen

in de» hoog-

flen top ver*

beven.

het Y ijtt

ook het huis

ter hart , en
de Water-

landfche

dorpen.

En aen de

Zuiderzee-

kant Edam
en Hooren.

Uit

* PeStrphani tot Parijs , ^liustot Venetien ,en Plantijn tot ontwerpen
,
yjudoor ganftb

Enrope om hunfierlijken druk befaemt.

« De drukparjjèn van de EJ; Heem Zlatuwttt morden genatmt fine dt negen Zanggodin-

ven.
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Uit vroonens edel graf, beftroomt van borgcrbioer,

De hartacr ingetrapt met ongeftuimen voet,

En, om'tverbrijzlenvanplakkaeten en verbonden,

Door 't Graeflijk vier verbarnt en 't fchoone hooft gefchonden,
ren oo . Maer acn den oofterkant verheft zich 't Muiderflot,

veixt'fïot ' Befaemt door Floris doot , hier van zijn kroon geknot,
te Muiden, Toen Velzen , zoet op wraek met zijne vloekgenooten,

dZ™£
rt Den Graefzijn wettig Vorft den dolk in 't hart dorft ftooten,

doot van En G oiland verwen met het bloed van zynen Heer,
€f.<eff o- -Qat wrack rjep . daegcnde heel Holland in 't geweer.

Toen Woerden en Renefte en andre wraekverwanten,

Op 't hooge Kroonenburg vergeeffch hun ftandert planten,

Alfamen jammerlijk gefnenvelt in ellend.

Zoo valt hy in zijn ftraf die 't reght der Vorften fchent.

en de Maer 't Hooft, dat, uitgelcert in ftaethiftoryfehriften,

velken vm ^°° nct ^c waerhdt wift van loogentael te fchiften,

denDrofl De diütfche Tacitus en deftige Lukacn,
Hooft.

j~ylc menigmac] de Vecht met zijn gedicht hielt ftaen,

En 'tY , wel meer gewoon in 't zeeperk uit te fpringen,

Omhoog getoogen op zijn zielberoerend zingen,

Heeft d'eervan'twaterflot vereeuwigt door zijn geeft.

Het zy hy , fchociende op een Sofoklccfchcn leeft,

De wraek van Velzen zingt en Batoos ongelukken j

Het zy 't hem lufte op 't land het veltgewafch te plukken,

Granidaes drooge borft te laven , uit een bron

Door 't bofchtapijt bedekt, voor 't fteeken van de zon,

En in zijn mocdcrtael de Poezy te bouwen,
Die met haer cigc fchoonte en pennen ftant kan houwen.

Gelijk De brave Vlooswijk zwicht dien grootcn voorzact nier,

bet »" hog
: fn Goiland eert zijn wijs en rekkelijk gebiet

:

cp't gebiet Terwijl hy moedig volgt de loffelijke ftappen
vtnrioos- Zijn

'

s vadcrs

?

afgeflooft in BurgermCefterfchappcn,

Ten dienft van Amfterdam , Europaes kooptoonccl.

De zuiderzee ontfangt de Vecht met open keel.

De
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De ziel van Hooft eet manu' met haere hemelfche ooren,

Als Papekop den klank van haergedight laethoorcn,

En (leekt de treurtrompet met zijn' geleerden mond,
Die 't hart verrukt van d'aerde, en lieflijk d'ooren wont.

Zoo hoortmen Filomeel , wanneer de zon in 't daegen Gelijkenis.

De vochtc kimmen droogt op haren Lentewagcn, •

Haer eigen treurfpel meteen goddelijk gefchal,

En Tcreus zuiterkracht door 't omgelegen dal

En bergh uitichateren , dan krijgt de boomgaert tongen.

Wort van den Droflaert eens mijn ïtroomliet opgezongen,

Dan fteekt mijn zanggodin, hoc nederig van trant,

De borft vooruit
,
gelijk een zwaen die acn den kant Gelijkenis,

Des Aemftelvliets
,
gewoon in (tillen ftroom te baden,

Zoo drae hy wort genood in wijder zogh te waeden,

Zichzelven vleit, en eer hy 't roeien durft beftaen

De wieken klapt , als was hy ruimer ingegaen

:

Dan fchijnt mijn dicht niet laeg langs d'aerde neer te daelen,

Als kruipende kamil ; maer buiten zyne paelcn

Verheven , 't hooft om hoog te beuren in het licht,

En in de zon te zien met onverdraeit gezicht.

Het vond van outs geloove, en uit de landkronyken Men ygt

Der G oiers , zou miflehien noch elk de waerheit blyken, meermin™
Indien de zeiflen van den tijt en oorlogsbrant verfebeen

Het niet had afgemaeit : hoe aen den Muidcrkant, Sv?
Daer 'thooge zeekafteel befpoelt wort van de baren,

Een fchoone zeemeermin , met ongevlochtcn haeren,

Vaft golvende op haer' rug
,
gelijk een dille zee •

Van goutdraet , uit den gront opborrelde aen deez' ree.

Zy was een Heroutin , hier van Neptuin gezonden.

Een koftelijk karkant was om den hals gebonden
Met witte parelen van fchelvisoogen , net

En geeftig gcichakeert. de (luier hechtze met
Een paerlemoederhaek op 't fchouderblad na boven.

Aen d'oorenwapperden , om geeftiger te hooven,
Twee
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Twee Efmerouden , met een groene ftrael van vier,

Zy volgde met hacr keel de klanken van een lier,

Uit vifchbeen opgemaekt. nu kon zy lieflijk daelcn

:

Gelijkenis. Dan fcheenze , als in een' rei doorluchte kerkkoraelen,

Alleen den Bovenzang te houden , dat die toon

Door trans en daken klonk , en 't zangkoor zijne kroon
Enyng. Gewillig overgaf: * Een ander magh beklijven,

Macr'tnedrig Muiden zal voor eeuwigh Muiden brijven.

Een grooter wafdom blijft alleen acn 't Yverpant,

En Amfterdam, eens milt te zeegnen door zijn hand.
r>«er bet y Dus zongze,en fehoon het Goy dit fcheen aen 't hart te raeken,

ZijieTen*' Noch luifterde 'tom niette fleuren dit vermaeken.

Het Y hielt altemael zijn golven ftreng 'm tucht.

Het heefche ftrant wiert ftom. men hoorde geen gerucht
zy fpeit den Nu hiefzy weder aen : gy zult my fpellen hooren

cine7$

m
feu-

l Geen in den breeden raet der goden leit befchooren.
teigen lofan Het wankclbaer geval , 't geen met een' dartlcn voet

jiaaf Op * nart ^cr rijken trapt , de ftaeten ommewroet,
En alle banden plag t'ontrennen op zijn vleugelen

Wort eens de wiek gefnuikt, en'voelt zijn wulpfcheitteugelen.

Het heefteen eeuwige eer den Yftroom toegefïaen :

Hoewel het overal de willelbaere maen
Gelijkenis. Gelijk is , die zoo licht haer hoorens kan veranderen.

Nudreigenzevanver, dan fluitenze in elkandcren

En geven daegelijks* de maen een ander oog$

Die (luit een' ronden ring, en flus een' halven boog

:

Dan met een teering om het flaeuwe hart geflagen,

Verdwijntze, en fmclt als wafch voor 't vier van febus wagen.

Eortuin belooft hetY een vriendelijk gelaet,

En onverdeelde gonft. wat hangt dien ftroom een (tact

En glory over 't hooft ! wat zal hy zijne baren

Befacmt zien boven 't perk van Herkules pilaeren i

Ben oud vaefsje gaet mth in \teang , Muiden %al Muiden blijven.

Muiden ytl niet beklijven.

Wan-
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Wanneer de boukonft, 't hooft opfteekende aen zijn' kant,

Een nieuwe werrelt fchept van kielen , die gemant

Met watervorften , ftout het zecperk uitgeftooven,

Alom het ziedend fchuim der blaeuwe golven klooven.

En gyo Aemftel, die met kabbelenden vloed

Zijn kruik ftofteert, en dien doorluchten broeder groet,

Hoe diep is 't u gegont in zijn geluk te deelen !

Hoe moedig zal uw vliet langs rijke graften fpeelen,

Als eens de Hooftftad, hier te {lichten aen zijn wal,

Het merk van uwen naem op 't voorhooft voeren zal.

'k Zie reets dien gouden tijt met wijde fchreeden komen,
Dat een geweldig bofch van omgekeerde boomen,
Zoo diep de wortels neer zal fchieten in 't moeras,

Als 't met zijn torens hoog tot aen des hemels as

Staet op te vaeren, 't geen verheerlijkt 3 allen rijken,

En koningfteden zelfde boukroon afzal ftrijken.

Dan giet de Koopfortuin en Welvaert , milt van hand,
Haer rijke zegeninge u toe van allen kant.

Gelijk 't rivierendom uit allerlei geweften,

Zijn daelend flroomnat geeft den Oceaen ten beften,

Zoo drae het bergfneeu , nu gefmolten in de zon,

Ten bergkruin af bruifcht, zwelt en overgaept zijn bron.

Dan ftrektge ó Stad , zoo trots te bouwen op twee ftroomen,

Een wijk, voor die gedrukt verleegen tot u komen,
Een herberg zoeken in het nijpen van den nood.

Gy zultze koeftren en ontfangen in uw' fchoot
5

Enmeermaelsafgebrant, geplonderten vertreeden,

Verrijzen uit uw afchmet fchooner ftal van leeden,

Totop'tgehengen vanden Zeemonarch,het Y,

Aen mijn orakelzang en diepe profecy

Gedachtig, u gebiet zijn' breeden vloed te bouwen,
En op een zeilend vlot uw leven te betrouwen
In wilde zee, getrooft dat Nereus dit beftemt.

Wat wondren zultge zien, wanneerge uitheemfch en vremt

p Een

11

Door d'aett-

was van een

magbtige

flad,aenz.ij*

ven flroom
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Een andre wcrrelt zoekt door onbekende plaflen,

En zonder guaedboog en de lely der kompafTen

Den werreltgordel fnyt , en werpt, met rijken buit,

Voor 't zwaere paelwerk van uw' ftroom het anker uit.

Dan moetge leeren de geftarnten onderfcheien,

Die veilig by den nacht uw vloot in zee geleien,

Oflicht bedriegen op de zorgelijke plas.

De wreede Beeren , dicht aen 's hemels uiterfte as.

De Paeu , die haeren ftaert wyt uitfpreit in het Zuien.

Orion , zwart om 't hooft gezwollen van de buien.

De Boer Arktofilax , die met met zijn zwaere leen

Het wed der zee beroert , wanneer hy moe gereên

Op zijn befneeude fleede , al hijgende afkomt treeden,

En weer met ftormen dreigt, ten wolken ingereden.

Ook zultge letten op het vreeflelijk Serpent,

Dat , als een breede ftael van vier, zich krult en went

In 't Noorden , als gy 't ziet van blaeuwen zwavel gloeien,

Hael in de fchoot , 't zeil neer. een nachtftorm aen het loeien

Steekt van de Noordpool op , en mengt de zee en lucht.

De Regenftarren , bleek en kout van waterzucht,

Staen op den norfïen kop des Hemelftiers te grimmen.

Maer als de Pleiades beginnen op te klimmen,

En moeren 't haer met gout , ofPollux uit zijn' trans,

OfKaftor 't water kuft met tintelenden glans,

Dan zal de Dolfijn zich niet kronkelen in boghten,

Noch't pekel fchuimen van ontuimlende gedrochten.

De zeeman zet geruit dan alle zeilen by,

En trooft zich met de gonft der winden en 't gety.

Dus ftaen uw borger/e en gilden aen te groeien.
Dtgetn- Gyzultgewetendwang en tieranny bemoeien,

ie voet De vrijheit voor blazoen omvoeren in uw' fchild,

lichten. j;n teugelen , al wat te reukeloos en wilt

Durffteken na die kroon; dus leert gy 't volk befticrenj

Met na den eifch den toom te korten en te vieren,

O koop.
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O koopjuweel ! want in den ring van Nedcrlant

Noemt u mijn zanggodin met recht den diamant.

Maer eer gy vierwerfzult uw oude wallen floopen,
(Want zulk een' wafdom laet u 't noodlot toe te hoopen)
En fpringen verder uit, moet menige oorlogsvlacg

Affluiten op uw borft : nu zal de de goude Taeg

U vaercn in den fchild , en d'Iber met zijn Kraeken,

Begort van vier en vlam , als Kolchis toverdraeken,

Uw flranden dreigen , tot een Jazon , trots van moet,

Den (broom van Gibraltar verfmet het Spaenfche bloet,

DewaterQangverniele enwreede roofharpije,

Met zijnen donder fchokk' de kuft van Barbarije,

En (laeToledometeen dootfehrik voor het hooft.

Nu heeft de Teems zich zelfde waterkrans belooft,

En hecht van Doever en zijn' krijtberg , te vermeten,

Op Schevelingen den metaelen waterketen.

Hoe ift > ik voelme 't bloet ontroeren, en 't geluit

Bezwijken in mijn keel , maer neen ! het moct'cr uit.

Watzultge hooren, ó doorluchte waterlingen !

Als weer Kartage en Rome elkander hier befpringen.

Op Yftroomgod. beman uw vlooten , voort in zee.

Devyand blixemtvaft afgrijflijk opuw ree.

Ruk aen. de Vriefche Leeu , de Maes en Zeeufche baren,

Uw bontgenooteu zijn bereit hem in te vaeren.

Daer dondert zee enftrand. ik zie 't, zy rukken voort.

Kanonnen , zwanger van falpeter , vier en moort,

Aen 't baldren in een' ftorm ; de blixemgloet, gefchoten

Uit monden van metael, drijft dolle donderklooten

Door buik en ribben van de kielen, fcheurt en rijt,

En fteekt het water aen. de korft der ftranden fplijt,

De ftrandduin davert, als de losgeborfte zwavel

Het marmer fchokt in zee tot op des afgronts navel.

De buskruitrook bedwelmt de zonne , die het bloet

In d' oogen fpat. men ziet hier niet dan vier en gloer.

P 2
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Een fchriklijk krijgsmuzijk van trommels , zeetrompetten,

En fcheepsklaroenen, en kortouwen en musketten,

Wort meteen' naeren toon en heefchen kreet verzelt

Van ftervenden
,
gewont

,
geblaekert , neêrgevelt,

En 't kleed van 't lijfgczengt, en in de lucht gevaeren,

Zoo drae de fcheepsmijn fpringt, weer plompende in de baren,

Halflevende , en verminkt , en nu in deeze ellend

Te fpaê vervloekende het oorlogselement.

en den oor- Stae vaft : u ltaet noch meer t'onworftlen. 't zal gebeuren
hgh inde DateensdeZont, met toegebonsde vvaterdeuren
Zont. 7 °

Aen 't pruilen in zijn kil, uw vloot zijn' ftroom ontzegt,

Dan moet de zeekortouw weer pleiten voor uw recht.

Het Deenfche Zeelant , en de Zontfluis , opgebroken,

Getuigen ofge uw eer manhaftig hebt gewroken.

'k Hoor d'ondcrdrukte Belt, belegert op zijn' grond,

En d'armenop den rug gevleugelt door de Zont,

Uw machten , daer hy zucht , in zijn paleis beflooten,

Om byftant roepen, voort te water met uw vlooten.

Verlos denrijxiloel. red uw bontgenoot. ruk uit

De kramme en grendel die den waterdraeiboom (luit.

De fieutel van kanon zet alle poorten open.

Dus moogt gy overal op d'ovcrwinning hopen,

En zien den lauwer der triomfete gemoet,

Hoe felccn oorlogsitorm op uwe grenzen woed,

O Yftroomgod , zoo lang uw hooftftad het gewceten

Den vryen teugel viert , en God , in 't licht gezeeten

Op 's hemels troon , alleen de flraf der zielen laet,

Die, niet fchoffcerende het lichaemvandenitaet,

Indien zydwaelen, uit onnozelheit geweken
Van 't rechte pad, den mond des lands noit wederfpreken.

Zoo lang gerechtigheit de hand üae acn het roer

Der lïede , en in 't gericht den gouden fepter voer',

En Eendracht haer verbind met haerc bontgenooten,

Is alle maght te zwak haer guootheitom te ftooten.

Maer
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Maer och ! wat heeft uw ftad niet uit te ftaen te land',

Als zy allengs begint te groeien aen uw ftrand !

En gy , ó Muidcrflot , wat zultge van uw' tooren

En prachtig burgtkanteel gekerm en jammer hooren !

Hoe deerlijk zal de Vecht, met bloctkoraalcn root

Befprcnkclt en geverft, befchreien zijnen noot

:

Wen 's lands Andromeda
,
geklonken met een' keeten

Aen barren rots , en voor het ongcdiert gefmeeten

Ten roofen fchoufpcl, met erbarmeljk gezucht,

Vergeefs de handen wenfehttefteekennaer de lucht,

( Zy zijn gebocit ) vergeefs haer naekte leen te dekken,

Daer vaft de kluifters haer gewricht en fpieren rekken,

Zy afgemartelt , en gedoodverft van de fchrik,

Den muil van 't ftrandgedrocht verwacht alle oogenblik,

'T is uit met haer. 't en zy een Perfeus , uitgekooren

Door 't zeeorakel , tot haer hulp en trooft gebooren,

Op zijne pennen aen koom ftreeven , hare fmart

Verlichte , en floot zijn zwaert hetmonfter in het hart.

Schep moet. gy moogt geruft op zulk een* wachter (kepen,

Die onbezweeken,engeduuriginde wapen,

Zijn* krijgsleeu weiden laetineenOranjenvelt.

Den feilen landdraek , die noch van venijnen zwelt,

De blaeuwe kam verheft, begint den ftaert te krollen,

Te fchuifelcn , en ilaet van bloetdorft voort aen *t hollen,

Zal.hy met kracht de pan inklinkeii , onverzet,

En d'eerfte Heiland zijn die uwe paelen red.

De Staeten, en des lands gewettigde overheeden,

Op 't bloetfpoor van Tarquijn , de hoofden afgelheeden^

Uit haeve en erfgefchopt, en 't vaderland ontzeit,

Verrijzen weer op 's Mans vernuft en dapperheit.

De forfTe Tuinleeu , met vergifte tooverdranken

In flaep getoovert, hoort van ver de wapenklanken
$

Verrekt de fpieren , flaet en flingert met den ftaert,

Schud zijne maenen , en opfpringende onvervaert,

P s Rukt

Zy [pelt,

teat dt Stad
te lande ~al

hebben uit

te(laen. .

'tgebeele

land , word
als een an-

dre andro-
meda , de

handen ge-

bonden , en

den moettt'il

ten proi

overgegee-

ven.



iió DEYSTROOM.
Rukt met de klaeuwen om verwaten moortfchavotten,

Noch rookende van 't bloet der trouflc patriotten,

z?« eder
Staetmartclaeren , fchelms met landverraet beticht.

zande ue- Dan wort de tieranny de wreede voet gelicht,
ramy ver-

£>c <rroote Wclhem , door de keur en (tem der Staeten,
Lolt door

i « *

't beidt der Die nu 't ondraeglijk juk des dwingelands verlaeten,
st*ettn

,
en

£)c fchoone Zevcnftar , die met een heilig licht

*<* oun- De Nederlanden noch zal ftraelen in 't gezicht,

. Ten vckheer ingewijt, drijft voor zijnleeusbannieren

't Ontuchtigh roofgefpuis van havikken en gieren,

G loothartig op de vlucht, maer duikt vry in uw bron

O vlieten, en verbergt het acnfchijn voor de zon,

Die u , zelftoegedamt , uwe afgeftormde fteden

Zal tooncn, binnen van de hongersnood beftreden,

Van buiten met den brant en borgermoordery,

En plondering gedreigt. dan gaetge zelf niet vry

Vermaekelijke Vecht, een weerwolf, tuk op loogen,

En met een fchaepcvacht het lichaem overtogen,

Dreigt uwen fchaepeftal, betrouwende op zijn woort j

Hy ruit niet , voor hy 't al bloetdorftig heeft vermoorr.

De lammers , veel gewoon te watren in uw vloeden,

Staen voor zijn tanden bloot ,
geen blaetcn fchuthet woeden.

En gy , t'onzacht gewekt door 't vreeflijk moortgerucht,

Hebt niets tothaere hulp , als traenenen gezucht.

Wat krijgt de ftormbok werk ! wat zalmen muuren rammen,
Watfteektmcn fteden aen met oorlogsblixemvlammcn !

Hoe menig ftroomgod zal, verkropt van borgerbloet,

Opftuivcn nacr zijn bron met aerzclendcn vloed >

Apollo zelfwil weer, in zulk een vloek beladen,

Den diflel wenden , en met ongerukte raden

Tc rugge fpoên , als op Thyéftes moortbanker.
r
/h°r

d'Onnienfchüjkc Alba meft zich woedend geil en ver,

to^b van Hy flint den zuiitcn oogft des lahdnïans met zijn tanden,

til"*' Slokt ganfehc fteden in zijn gulzige ingewanden,

En
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En tapt den borger 't bloet met zijne tranen af.

Gelijk een winterbeer, geborden uit zijn graf,

En nare fneeufpelonk al grommende acn koomt ftuiven,

En grijpt d'onnofle kudde en harders in zijn kluiven,

En knaegt en en zuigt het merg uit fchenkels en gebeent'

:

Zijn wreetheit holt, en kreunt zich niet wie dat' er weent,

Maer zoo een bcrgleeu , daer hy weid, en onverdrooten

Plaft tot den buik in 't bloet , hem komt op 't lijfgefchooten,

Uit zijnen f chuilhoek, op den. driefprongh, hem verraft,

Dan druipt hy bevend wegh, en trekt , van vrees vermaft,

Den flaert van achtren in $ de ruige borfteis rijzen

Van dootfehrik overend 5 hy zelfverloopt zijn fpijzen,

En wenfcht alleen nu 't lijfte bergen in dien nood.

Dus wil het Alba gaen , en alle die te fnood

De vryheit kneevlen , en opgroeiende in het woeden,

Den borger taifteren met Inquifitieroeden.

Meer heeft de Waermont uit zijn koor my niet gefpelt.

Maer gy ó Vecht, die 't Y zoo hoog ziet opgeiïelt,

En zelfd'orakclkerk en watcrwichelaeren

Hem kroonen tot een hooft der Nederlandfche baren.

Verheug u, en begroet dien grooten bloetverwant,

Wiens zegen rijklijk toe zal ftroomen aen uw itrand.

Hy neemt uw' ftaet ter harte, en voor zijn bontgenooten

Is zijne milde handenfehatkift noit gefloten.

Hier zweeg de Poèters en waterprofeetin.

Waer vlugtge , riep het Y , waer vluchtge ó wichlaerin 5

Och ! keer die nooden af, die donkere onweêrvlagen ;

Ofzoo een bloetflorm tot ons onheil op moet daegen,

Zalfonze wonden met uw godlijke artzeny.

Hy riep vergeefs, zy zonk nu neer , om in den ry

Der vorftcn , 't werk van hacr gezandfehap te vermonden.

Ganfch Neêrlant heeft hier nae, al zuchtende bevonden,

Hoe die gedreigde orkaen van oorlog heeft gewoetj

Toen zy haer vryheit op moeit wegen tegen bloet.

D

wort by

een' beer

geleektnt

die onder

het vtrfiin-

den , van
eenen Leen

wort be-

Jprongen en

voortge-

jaegt.

Bejïuit van
betge-^ngh

en de rvaer-

heit van

het \elve,

v"



118 DE YSTROOM.
Die rampen zijn voorby. maer inde dapperheeden,

Door wien dat groot gewelt zoo braef is doorgeftreeden,

Heeft d'Yftroom meê zijn deel gelijk in 's krijgsgevaer.

Het ftaet hem levend voor , hoe een vrybuitenaer,

Gewoon langs zijne kult te pionderen en rooven,
re dapper- Quammet een handvol volks ter dijk brefle ingeftooven,
bettvanee- ^*<~> a
mnvrybui- En nu geen Hoen geleek, maer Engelandfche haen,
ter

,
't Hoen

j) je fcherpe fpooren durft in 's vyands fpicren flaen.
*M e

' Hy wacht een leeger afvan meer dan hondert paerden,

En werpt zich middenin de blixemende zwaerden
j

Treed zoo veel dooden en gevaeren in 't gezicht,

Als oorlogshelden , op een' krijgstoght afgericht.

Noch houd hy de kornet begreepen , daerze kleeven

In 't zuigend veen , en zich te fpaê ter vlucht begeeven.

won met Zoo ftuite Schanderbeg, door Amurath getergt,

vmscLu- ^n wreeder Maliumet, in 't woeft Albaenfch gebergt,

dtrberg Met weinig oorlogsvolk, de dolle razernyen
verbleken. yan Schiobargen, met JaniiTars en Spahijen:

Een leeger , ftortende in zijn rijk met meer geweld

En grooter meenigte , als de fprinkhaen op het veld

In eenen droogen herfft. hy (laet hun in de lenden

Van achtren , keert het fpits , d'aenhortende oorlogsbenden,

Door wanhoop acngevoert, en ftrijdende op hun graf,

Van vooren trots op zijn' bebloeden fabel af.

Hier is geen uitkomit aen. de neêrgehouwc lijken

Beletten hun weêrzijds dien Herkules t' ontwijken.

L«f vin £n gy Boflu , al zagh de zuiderzee uw vloot

Verflagen, zult uw' lof noch hoorennaer uwdoot.

Ik wenfche u op papier te fchetfen naer het leven,

Daer gy , lafhartig van uw oorlogsvolk begeven,

De waterlceuwcn van Noordholland op uw' fchild

Enyzre borfl: verwacht, watwort'er bloet gefpilt,

Hoc ftaet gy voor de maft Lals waertg*er aencen' kcetcn

Gebonden, elk is op den Amirael verbectcn.
Nu
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Nuzettcn opzijnvlaggeal d'oorlogskoggen aen.

Noch houd hy 't heel de nacht op zijne krijgshulk ftaen.

De norfichc Voerman van den noorder Bccrewagen,

Hoe ftyf van kou , vergat zijn tracg gefpan te jaegen,

Om 't eind derflagh te zien van zijn bevrozen as.

De zon verfpreide nu haer ftraclen door het glas

Der Indiacnfche zee, op 't acngezicht der volken,

En fchoofde^nachtgordijn van 't vochtig oog der wolkenj
Toen d'onverfufte helt ,

geëntert en belet,

Gelijk een bofchzwijn, van het jachtgefpan bezet

:

Geiijhtdu

Vergeefs zich weerde, tot de middagh aengeronnen,

Den oorlogsman eer zagh gevangen als verwonnen.

Och ! hoe veel fchooner blonk uw glory uit aen 't Y, Sn Ufter<

Zoo gy ,
geen deelgenoot van Albaes tieranny,

Den Waterlander niet waert in den fchild gevaeren

Methanden , klam van bloet der Rotterdammenaeren !

Een wreetheit die al d'eerverdonkcrt, bovendrijft,

En uwen naem met bloet in 's lands kronijken fchrijft.

Zoo wifcht een mifdaet uit een' reex van heldendaeden

:

Men etft het ongelijk in koper , en op blaeden

Van eeuwig parkemcnt,en voed het als een wond'
In 't hart : maer weldaet valt op een onvruchtbren grond,
Die wort als opeen blad van water aengefchreven,

En tefFens metten rtroom in doode zee gedreven.

Noch was 't den Ygod niet genoeg der helden moet d'rgodde

Te zien in zijn gebiet ; hy zelfwil zijnen vloed dwingkn-

Verdadigen , en nu gedenkende aen de zangen dj/e moe e'

Der Zeefibil , zijn ftad , die noch verftrikt blijft hangen

In 't Spacnfche net, het oog verlichten, om de zy

Te kiezen van Oranje , en leeniger voogdy.

Hy walgde van 't gezicht der raden, galgen, ftaeken,

En 't vreeiïclijk geloei der ftervenden in 't blaeken

En branden, 't doodfehc ftrand en al de vogelwijk

Verftrekt een moorttoneel, gevult met lijk op lijk,
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Gelijkenis. Debloetracd brult gelijk een Tiger , die gewrongen

Door d'yzre tralie , en de ketenen ontfprongen,

Zijn tuchtheer aenfehent, vult het huis met roofen moort

:

Dan gaet d'onnooQe wieg niet vry , hy flaet al voort

,

En voed den wreeden dorft en honger met verflinden.

spreekt den Hy fprak in 't worftlcn van die donkere onweêrwinden,

«5 «mT~ Verflagen in 't gemoet, den zuiderzeegod aen.

fielt hem 6 Vader, 't is met u en mijnen ftroom gedaen.

tnnvit' De kroon van Amfterdam aen 't waggelen , zal vallen,

oog*, En wy , bedrukt het puin der omgewroete wallen

Aflekken van den grond , en lijden in ons hof
Een' ftooker van 'tnoordweft, vaft kaatzend' met het ftof

Der hooftftad , ons ten trots, gy ziet aen alle kanten

Het land in oproer, en de maght der eedverwanten

Aen 't groeien; yder zweert Borgonjes ftandert af,

En offert aen Naflau den vrijen vcltheerftaf.

Noordholland heeft den toom lang in den nek gefmeeten,

En houd zijn vryheit vaft. de Vlifimger, verbeeten

Op bloetplakkacten en den brandtol, is nu moe
Te zwoegen onder 't juk. noch wort de vette koe
Van Holland, bloet en vleefch ten jadders uitgemolken.

En zou eens Amfterdam de kruin tot aen de wolken

Opftecken
, gantfeh Europe , en Afrikaenfchen Moor,

Japonner , en Javaen verftrekken een kantoor,

En zijne wiflelbank geduurig aen zien groeien,

Met een gewenfcht getijde , in 't ebben en in 't vloeien,

Een zilverty, dat droomt met baren klinkklaer gout

:

Dan moft het uit den dwang gereddert , eer die ftout

Hier zijnen zetel veft, terwijl het hart der heeren

En borgren twijffelt aen wat zijde 't zich wil keeren,

Gelijkenis. En, als een onruft , door gewight noch veer geftuit,

Vaft wankelt , noit geruft noch zeker in befluit.

tngetfthem Gy moet Enkhuizeii , en de Waterlandfche vlekken

0f« hent
Gebieden , met hun vloot tot op mijn' ftroom te trekken,

De
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De Stad in d'oogen te braveeren op mijn rijk.

Die wil ik flux den moed on tvonken , tegelijk

Haer hulpe bieden, en verdrukken 5 en betoonen

Dat wy met eigen keur haer vyanden verfchoonen,

Op 't punt, dat alles fcheen gevallen in haer hand,

En in een toght vernielt de hoop van Waterland.

Ditwildenbontgenoot den moet intop verheffen,

Den Amfterdammer als een donderkogel treffen,

Te rugge leeren zien, en toonen, dat een god
Zijn vryheit hanthaaft , en de Spaenfche hoogmoet knot.

De Zeevorft , op de komft des Ygods afgeftegen,

Van zijne fchulpkoets , toont zich vaerdig en genegen,

En geeft zijn' fchoonzoon 't woort. [want vader Oceaen

Had zelfhem tot die trou genood en aengeraen.]

Hy preft de vlooten op , die over Pampus ftreeven,

En dichtvoor Amfterdam ten anker zich begeeven.

Nu ftremt de blaesbalg van 't Noordooften , ftreng en guur,

Al 'fwater tot een vloer van ys , een dikke muur
Van marmer , en beklemt de fchepen in de fchotfen

Van'tgrondySjVaftgegroeitals blinde waterrotfen,

Op een gefchoven in den ysgang, met gedruis

En hol gemor : elk ziet beftorven naer zijn huis

En kindren om, de doot begrimtze aen wederzijen

:

Hier dreigt hun 't ftael den draet des levens afte fnyen,

Daer fteekt de winter op met hagel , ys en fneeu.

De Kreeft verftij ft van kou. de felle Hemelleeu

Is grijs berijptom 't hooft, de zon , de koude ontweken,

Vreeft herwaerts aen 't gezicht uit haer karros te fteken.

Wat raet > de ftad valt uit met vierwerk , brandgeweer

En pektoorts en harpuis, hier is geen uitkomft meer.

Maer d'Ygod zorgt voor u , hy zal het marmer floopen,

En bonzen met zijn' arm den breeden ysdam open.

Ik hoor van ondren 't ys vaft bommen , 'k zie van ver

Hoe 't fplijt en dreunt , en üaet bezaeitmet ftar. op ftar,

CL*
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Ofeer een regenboog vanftarren , met koleuren

Enflraelcn gefchakeert. daer is het glas aen 't fcheuren,

En laet door d'open byt den Waterlander uit.

Een fpringvloed zet hem voort , daer hy op Pampus ftuitj

En mits hy 't dreigement der Hooftftede is ontkomen,
Sluit dadelijk de bres der opgcreetcn ftroomen.

D'aenzienlijke Raed terwijl , en borgery

In 't wonderwerk verftomt , beginnen aen d'een zy

Te wankelen, men roept ; de hemel is ons tegen $

Maer eermen zulk een heir van zielen kan bewegen,

Dien gtooten overfprong te waegen , en van heer

Te wiflen , draeit het werk noch jaeren hene en weer $

Eer 't uit den winkelhaek bewogen onder 't draelcn,

Met open poorten 't huis van Naflauw in durft haelen.
et ijktnsi.

j^e fcheepsboukonftenaer helpt dus het oorlogsvlot

Eerft aen 't bewegen , viert weêrzijts het flagbed bot,

Daer 't nu aen 't wiegen door gewclt van dommekrachten,

Vaft op zijn rollen fchokt i al d'ommeflanders wachten

Met fmart dit draelcn af, tot dat het lang gefolt,

Getuimelt en gefchrangt , met kracht voorover rolt.

En fpoelt den mont in 't Y , en fcheurt het water open.

De ronde kimmen en rantibencn zijn beloopcn

Van fchuim, door zulk een' (lagh oprijzende uit den grond

:

Terwijl'tnu aerdig Urookt, cnprijftdes bouheers vond.

De vryheit, t' Amfterdam zoo lang een tijt verfchoven,

Stak eindlijk dus haer hooft met grooter aenzienboven.
Gtlijkenx. Gelijk de zonnebloem, verflingert op 't gezicht

Der zonne , moeder van het albezielend licht,

Geduurig op ziet met zijne oogen van beneden,

Haer volgt , van daerze in 't Ooit ten wolken uitgereden,

In 'trootlcharlaken prack., tot daerze met een kroon
Van diamanten en karbonkels, uit haer' troon

Getreên op d'avontkim , met ecne mai vanroozen,
De blakende oogen dekt en wangen, die nu bloozen

Van
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Van hitte , en gloeien door het floers der wolken heen.

Zoo zet de Vryftad aen het Y, noit afgeftreên, *Lf2ÊJ
De vryheit op 't altaer , ten trots der dwinglandyen, dwm van

Die dit * Palladium noch wenfehen eens t'ontwijen. Amfttrdam.

Dat Godsbeeld , hier in 't land , als een verborgc fchat,

Ten hemel afgedaelt , een heiligdom , de ftad

Zoo dier vertrout , befchermt de macht der Amftelaeren

Die is het te gering hun eigen grond en baren

Te vciligen, zoo zy niet al den oceaen

Ontfluiten, weigerende in vreemden dienftte ftaen,

Toen 't OofFen , ziende allengs de fchat van Holland groeien, d'^mfltr-

Verraderlijk beftont haer ïcheeepvaert te bemoeien, d^mmn de

Beflaet in Pomeren en PruhTen , Zont en Belt, febutmt

De koorenvloot van 't Y , en rooftze met gewclt

:

K'w
Dorft Amfterdam (hoe klein 't zich toonde voor twee eeuwen. ) be{ên op de

Zich met meer koggen , dan gantfeh Holland met de Zeeuwen mP'

Te famen rukte , in zee begeven , en het ftrand

Der roovers pionderen , hun vlotten in den brand

Vernielen , en gekeert met zege , en trots gewroken,
Heeft op het hoog toppet den bezem opgeftoken,

Als die de ruime zee , van fchuimers lang gepiaegt, -

Nu zagh door haren moet geveiligt en gevaegt.

't Heeft federt menigmael , eer 't zulk een' milden zegen
En rijkdom door de hand des hemels heeft verkregen,

In 't oorlogsvier de proefen loutring uitgeftaen.

Nu dwingt Het Barbarye , en Hagars halve maen:
Danflaet de waterleeu , al brullende opgefchoten,
Zijn klaeuwenreis op reis in Londens oorlogsvlooten.
En 't Y bezwijkt met zijn drie krtuffen, voor geen maght
Van zoo veel kroonen , in dien ftorm te veld gebraght.
Ik zwijg , hoe ver het met zijn vlooten door durf dringen,
In andre werrelden den Indiaen befpringen,

0^3 En

* Het beeld vin ValUs, dat de Trojanen, en naderham de Romeinen bemetden, ds iets, met aen
door t nootlot de behouden* des rijks wafgebonden.
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En Tarter en Sinccs , en wie , verhit op buit,

Met Oorlogsjonk en Praeu op 't water rooft en ruit,

Braveeren , en de vlagh voor Holland keren (h-ijken,

En draeien op den duim d'ooftindiaenfche rijken.

Zoo mannelijk een reex van Oorlogsdaden krpont

Mijn' vloed met eeuwige eer. de koopvaerdye loont

Hem rij klijk met haer wind elk fchec kt hem hare gaven,

En ruft in zijnen fchoot als een gewenfchte haven.

vegrootfte Maer 't geen oneindlijk meer zijn' grooten nacm trompet,
tyv*» *tn

j s Amfterdam , zoo breet langs zijne kuft aezet,
Yjtroom is,

' o / & i

~4mflerdam Daer Y en Amftelftroom
,
geklcmt in nauwer boghten,

tan yjnen j^ et hondert aderen om ftryt de Stad bevochten
vloed te J

hebben. En laven , met hun verfch en vlietend ftroomkriftal.

veneedje Veneedje trouwe vry , om 't jaer , het zeegeval

Met 's Hertogs ring, wen hy , op 't prachtigfte uitgeftreeken,
trant de

zee.

Op 't feeft der Hemelvaert, die werpt in zee , ten teeken

Van 't eeuwigh echtverbond , met Thetys aengegaên

:

Dan fteek' het Wapenhuis , Sint Markus oorlogsvaen

Te trotfer uit , en mann' galeien
,
galeaflen

En krijgsfeloeken, om de Turken te verraden,

En hael' de zeeflag van Lepanteweêr intop.

"Wy heffen met meer recht den waterftander op

:

Want Amfterdam verbont noit waetren met gelchenkcn.

De Zecgoón vliegen zelfgewilligh van haer wenken,

En trekken gonftigh met de Stad een zelve lijn.

ó Heerlijk kooppnleis , hoe luft' hetme in dees fchijn,

Verdingen op uw fchoonte en keur van rijke gaven,

Met heerelijker trant den zangberg op te draven,

Zoo niet mijn zangheldin, nu met een laeger toon

En waterlucht gedient, ontzagh na zulk een kroon

Te fteken , die alleen vergunt aen fenixpennen,

Gewoon met vluggen zwier de fteilten op te rennen,

My d'oogen met haer' glans en weêrlicht flegs verblind

;

Noch is de knoop zoo nau die u aen 't Y verbind,

Dat
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Dat ik my niet onthouw, al fchijnt het buiten reden,

Ook menigmaei in uw waranden in te treeden.

Of zou mijn ftroomgedicht wel aerden nae den ftroom,

En liüüTcn op zijn trant te minder na den toom ?

Met welk een recht magh 't Y op zulk een Hooftftad pratten,

De ware ftapel van al 's werrelts koopmanfehatten.

Hoe luftig weid het oog der vreemden , aen zijn' kant,

In zulk een' rijken beemd van huizen, hier geplant,

En in den grond zoo diep gewortelt , als hun kroonen

Ten hemel rijzen, en een marmerrots vertooncn.

Geen min fieraet zet weer de ruime vaert van 't Y, mt r ytt

Als in vergelding;, 't Hooft der waterfleden by

:

f^* „

Het zy men zich vergaepe aen zoo veel lange rijen fcraet aen

Van havcnpaelen , die bequaeme havens fnijen ^mfterdam

Endeelen, elk eenplaets vergunnen naer zijnfoort, ytlklea

En even vol rondom met fchepen zijn geboort. Wch **»

De Noordfche handelaer heeft hier zijn plaets verkooren, vlaggen.

**

Daer , die de wilde kuft uitplondert van haer Mooren.

Gins die noch ruiken na de geurige Levant.

Hier zietmen lacden , daer weer loflen , al het ftrand

En 't water grimmelt van matroozen , vremdelingen

Enkoopliên, die hier uit alle oorden famendringen.

Het zy men fchemcre op de fchoone regenboog
Der zyde vlaggen , zoo welluftig voor het oog,

Zoo dartel ukgefpreit, de goude paeuwevêeren
Niet ongelijk , wanneer de paeu aen 't triomfeeren Gelijkenis,

Met opgefteeken bord hoogmoedig prijkt en draeit,

En d'oogen toont, in 't velt van haren ftaert gezaeit

:

Ofeer komt met een fchat van diamanten pronken,

Weêrlichtende in de zon met tintelende vonken,

En duizent kleuren, weer opgloeiende envergaen,

En domlende ondereen, hoe vrolijk zacgtge 't aen

ó Yftroomgod ! hoe trots fpanfeerden uwe ftroomen,

Toen Holland van den Teems met zege weer gekomen,
Uw'
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Uw' vloed bedefcte met eeii gloeiend paviljoen

Van wimpels
,
gelchakeert tot een triomfteftoen,

Verlicht door duizenden van vieren, langs de ftangen,

En marflen valt gehecht ; terwijl kortouw en (langen

Matroos verquikten met hun dreunende muzyk.
vememgte Wanneer de zonnckloot , vermoeit zoo lang te pryk

rende^n
6' ^en 's acmclstcnt te ftacn , begint in zee te daelen,

ttenkomende En kort den teugel in van d'uitgediende firaelen,
ruwweren. £>ringt hier een werrelt aen van menfehen , die gclaên

Met zak en koopmanfehap , en voor hun gek voldaen,

Vertrekken naer hun huis en vrou, en lieve panden

:

Die zien verlegen uit , of noch geen fchepen landen,

En waer de beurtman toeft, 't heeft fchyn, dat menighmael

De moeder hen vertrooft , en met een breet verhael

Van Amfterdam , haer groote en fehat en koftlijkheden^

Hun vrees bedriegt , daer zy verdommen op haer reden,

En yder zich de Stad verheelt na zijn begrip,

'

En fchildert nae een boot een maghtig oorlogsfchip.

Een deel doet Vriefland aen, en haer beruchte fteden.

Een deel wenfcht aen den zoom des Yftels uit te treden.

Een menigte vertrekt met kagen , fmak en jaght,

Na 't Vlie en Teffcl daer hun d'oorlogsvloot verwacht.

D'uitheemfchc , die al dat gewoel ziet op de baren,

Meent Amfterdam is van dien avond leegh gevaeren.

Wien 't liever luft , terwijl de wolken aen de lucht

Hem hope geven van een koelte , dit gerucht

t nrmtek t'Ontvliedcn , en voor wind door 't zilver heen te ftreeven

jïZln™' Van 'tbruiflchend Y, kan zich in floep of jacht begcevcn.

De havens, tot vermaek gefchikt en afgedeelt,

Zijn rijk voorzien, indien hem d'eenzaemheit verveelt,

't Zal hem in zooveel keur opgecne vrienden fteeken,

Ecreit op zijn verzoek, om mede grond te breeken.

Zijn Rozcmont verzclt hem lichtlijk op dien toght.

Wanneer de wind hem dan heeft ophet ruim gebroght,
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En 't jacht na zijnen zin recht door den vloed gaet ftrijkcn,

Hoe zai hy haeren hals by blank yvoor gelijken,

Het hair by goude draen , de kaeken by een blad
9p

*/£*'£{*

Van witte leliën , met rozebloet befpat 5
Aroom*

De lippen by den daeu van kerfien en moerellen
$

De borften , halfondekt, enlieffelijk aen 't zwellen,

By hemelfche appels, waerd van goden afgeplukt.

Wat fpelt hy hem een vreugd, dien 't eindelijk gelukt

Te fmelten in haer' fchoot, en op die lieve wangen,
En friflen mond , verrukt van min te blijven hangen.

Met hoe veel traenen fmeekt hy haer het jawoort af, *

Zy wankelt nae het lchijnt , en valt hem minder ftraf.

d'Ygoden maeken hem welfpreekender in 't minnen.

De fchoone Venus zelfontvonkt haer borit van binnen
Met een geheime vlam. nu ziet hem Rozemont
Verliefder aen , en voed een diepe minnewpnd.
Och , zeghthy , ziet gy niet de zwarte lucht verdwijnen,

En 't zonnelicht ons weer met fehooner glans befchijnenj

En wint die donkre wolk van ftrengheit , zoo verwoed,

ó wreede maegt , noch veld in uw verfteentgemoed >

Ach laet een wenfchlijk licht van trooft en mededoogen,
Eens ftraelen op mijn ziel uit die aldwingende oogen.
Hoe weinig hebtge, en och ! hoe veel weerom gemeen
Met dezen ftroom , dacr wy nu glippen over heen.

Die is eens uitgewoed, hoe fel hy opgeftooven,
De kielen dreigt, en brult en roert de gronden boven,
De tijtflrijkteenmael zijne oploopentheit van 't hart.

Maer gy blijft even wreet, en groeit in mijne miart.

Leer eindlijk van den ftroom, mijn fchoone, leer bedaeren $

Gelijk gy leert, niets van mijn zuchten te bewaeren,

Maer in den wind te flaen mijn klaght en minnebeê,

Vergeeten eer gy 't hoert, gy ziet de golven meê
Dus weinig houden 'tfpoor, zoo diep hen ingefchrevcn

Met d yzre kiel , en weer ten eerften uitgewreven.

R Dus
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Dus weid de minnaer uit. gelukkig zoo een lach

Van zijn godinne , een lonk hem eens gebeuren magh.

r/hierver- De winter zelfbelet den Amfterdammenacren

Z7r°met
Geen vreugd, wanneer het Y,met toegevrozen baren,

(leden en De rolTen op zijn' rug laet ftreevcn , zoo gezwint

^cTrlenis
^s ecn Tartaerfche pijl, gefchootcn voor de wind.

Zy fnuivcn vier en rook ten neuze uit , onder 't noopen
Der jeught, en fchynen nu zich zelfvoorby te loopen.

De fchoone Joiferfchap ,
gedekt met koftlijk bont,

Streelt hen in 't jaegen met het orgel van haer' mond.

Met ziet'er andre, met de vleugels aen de voeten,

Voortvliegen als een fchim,'tgodinnendom begroeten

Met duizent zwieren ; nu laveeren heel inly

Op d'eene fchaets , en voort gezwiert aen d'andre zy,

't Omwerpen , (heller als een arend op zijn pennen,

En fneller ais door 't fneeu de Samojeeden rennen.

Mijn oogen fcheemren door dat dryven hene en weer

:

En daer ik hier mee fprak , zie ik nu nergens meer.

Hoor R ome, en hoor Atheen , wie dorft oit ftouter liegen,

Als datmen menfehen zagh met yzre wieken vliegen >

Hier zeggen wy 't met recht : en gy denkt uit de wijs,

Hoe fnel het glippen moet
,
glad yzer op glad ys.

xequaem' De welvaert van de Stad is mede aen 't Y gebonden.

'fr, Ionen ^eminfte vlieten zijn bequaem tot ankergronden,

«ndre vioe- En dikmaels van den ftroom en barrening verheert

;

tTeievoor
^lQ loeiende uit den grond, afgrijflijk gaept, en keert

defebepen. Het zwaere zeegevaert , offtampt het uit zijn naeden.

Hier vintmen rotfen, die geblint, matroos verraeden,

Daer riffen, banken en zandplaeten fteilen breet:

De havenftroomen ftaen veel open , en gereet

Voor elk , die recht uit zee hun boezem in komt ftreeven,

En vriend of vyand zich ten anker durft begeeven.

Macr d' Yrivier heeft met die havens niet gemeen.

Zijn ziekbed Pampus zet de kielen door haer veen
En
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En (lijm gemaklij k door , en hindert geene vlooten

:

Hy zelf komt eerft in 't rijk der zuiderzec gefchoten

Met zijnen waterval , en ftreeft van daer , door 't nat

Des zeegods (die hem dit vergunde tot een fchat

En Bruitsgaef ) mijlen verre, en ziet de Vrieflche kuiten

;

Tot dat hy eindlijk blijft in Nereus golven ruften :

Nae zulk een langen toght, die niemant kan beftaen

Uit vyandfchap , 't en zy hy zeker wil vergaen.

Ook houd hem ebbe en vloed geduurig in bewegen
Op haren tijt, en weet d'onreinhcit weg te vegen,

En fcheit het flijm en veen , eer dat het famen kleeft,

Terwijl het Leidfche Meir een' fnellen doorvloed geefc 5

Dat kort gctuchtigt met gewelt van zwaere (luizen,

En poften , fterker woed en arbeit door te brui zen,

En fchuimt , als 't in zijn plas de woefte golven braekt,

Het grontveen open , dat al d'oever beeft en kraekt.

De Vogelwijk , de fchrik der fchelmen , recht in d'oogen

Der Stad gelegen, heeft op 't water mee vermoogen 5

Dat hier in naeuwer kreek gefchoten en geparft,

Met grooter fchuuring weer in ruimen boezem barft.

Dushaeltderykeftroom,totheilder Stad genegen,

Geduurig vlooten in , en kroontze met zijn' zegen.

Wat watren buigen nu niet willig voor het Y,

En ftryken voor de vlag van zyne zeevaerdy >

d'Eufrates , zeker , fchoon hy fneller voort komt breeken

Uit Nifas bronfpelonk, en fchuurt de vruchtbre ftreeken,

Van 'tryke Armenië, en , voortrukkendein dien fpoet,

't Geblixemt overfchot van 't oude Babel groet,

En opent zijne kil den moede Karavaenen,

Die , onder het gelei der Turkfe ftandertmaenen,

Na Bagdad trekken , en den Tigris , twijffelt niet

Hem toe te ftaen den lofvan maghtiger gebiet.

Want zoo veel leeuwen en gedrochten , als'er huilen

Acn zijn onveilig ftrand, en brullen uit hun kuilen

R 2
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U\ ftarreloozen nacht , zoo menige oorlogsvloot

En fcheepsmaght zend het Y rondom den werreltkloot.

d'Araxes , al te trots, om van een brug benepen,

Zijn' ongeftuimen vloed met boghten na te (kepen,

Door naeuwe hooien en gewelffelen , wanneer

Hyftort in'tbruifchendzoutvan'tKafpiaenfche meir,

Ontzeght den Yftroom niet, hoe eng hy wort beflooten

Vanpaelen, hoe gedwee in Zuiderzee gegooten,

Te wijken, en gelijk een' Koning, onbepaelt

Van rijk en heerfchappy , te groeten , daer hy dwaelt

Met vloot op vloot , zoo ver Neptuin , van liefde ontloken,

Zijn Zufter d'aerdeömhel(t,die fchooner opgeloken,

Om zulk een gunft, met vreugd zijn frifie lippen kuft,

Hem vriendlijk d'oogen ftreelt , en in zyne armen ruft:

Gelijkze beide dus geftrengelt , in het blaeken

Van kuifïche zucht en min, den werreltkloot volmaeken,

En teikenen de ronde en omtrek van de Sfeer.

De Scytifche Arar, en de Heber hoort nu d'eer

Des Yftrooms met meer luft enaendacht,als hetfpeelen

Van Orfeus , wen 't hem lufte een lier of harp te ftreelèn,

Daer eene fchouburg van geboomten om hem ftont,

En zagh den zangheid bly de woorden uit den mond

;

Terwijl hy leeu en beer by d'ooren hiel gevangen,

En 't alles aen den klank van zyne luit bleef hangen.

Hoewel de Faem getuigt , dat hy , uit rouw en zucht,

De traenen niet weerhield , maer vulde zee en lucht

Met zyne klaght , toen 't hooft des zangers, vaniBachanten

En wijnpaepinncn , die ontzint van alle kanten

Toefchoten , in zijn' vloed geworpen , niette tong,

Nuftijf bedorven, noch een droevig klaeglied zong,

En dricmael flaeu , uw' naem Euridice , liet hooren.

De vlietgod dronk die klaght al fchreiend met zyne ooren,

Om 't onheil van zijn' vriend te jammerlijk begaen.

Noch kittelthem de roem , den Ygod toegeftaen,

Ge-
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Gevoeliger, waeromhy traegerwenfcht te vlieten,

En d'Arar fneller als voorheen in zee te fchieten
5

Hy , om zich langer te vernoegen in die Hof,

En deeze , om dat hy groeit en dartelt in zijn' lof.

ZelfAcheloüs, fchoon zijn hooren is gebroken

Van 't norfle voorhooft , en 't fchandael noch ongewroken,
Erkent den flaet van 't Y , miflehien uit vrees , of weer
Een fterker Herkules , verdadiger voor d'eer

Van zijn' geboorteftroom, hem, ftouterin't befpringen,

Den andren hooren met den wortel afmoght wringen.

De heilige Jordaen, zoo dier van God bemint

Voorheen, als nu helaes van 't ongeloof verblint,

Roem vry , als hy door 't kruid van Liban af komt ftroomen,

Op 't riekend paviljoen van zyne Cederboomen j

De Rijn op wijngaerdloof, langs zynen boort geplant ;

De flepende Paktool en Taeg op 't gouden zandj

De Betis op den geur van zyne olyvefpruiten 5

De zilvre Wijffel op zijn graenen, vee en fruiten

:

De god des Yvlocds vaert ten hemel, met een woud
Vanfchepen,koftelijken konftig opgebout

Aen zynen oever , en ontduikt de zonneftraelen

In een gehemelte van vlaggen , die hier praelen

En kraeken van de zyde , en goutdraet even fchoon.

De Wijflei brengt zoo veel gewaiïen niet ten toon,

De Betis Hammen van Olyven , noch de ftranden

Van Tagus en Paktool getal van goude zanden,

De Rijn parft minder maght van druiven , de Jordaen

Ziet zoo veel Ceders niet om zyne bronnen ftaen,

En fpieglen in zijn glas -> als d'Ygod daeglijx kielen

Op zyne ruime kolk laveeren ziet , en krielen

Enftrooken ondereen : en zentze om Cederhout,

Om friflehen vernenwijn, en baren van root gout,

Den witten olie uit de Poelje , vee en kooren,

En wat hem d'Overvloet kanfehenken uit haer' hooren.

R 3 Wie
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Wie twijrTelt aen mijn zangh , klim op dit fchip om hoog.
Dit oorlogsflot, en laet van 'tfteil kampanje't oog
Uitftraelen over 't vlak , van daer de witte duinen

Zich fchijnen in de lucht te heffen met kun kruinen

:

Ofliever daer die ftreek een zilvre lucht verheelt,

En al het duin , een wolk , daer 't zonnevier op fpeelt.

Tot daer de Zuiderzee 't gezichte fchijnt t'ontflippen,

En in het blaeu verfchiet gefmolten , weg te glippen.

Wat zietge op 't vloedtoneel, zoo wijt en brect verdeelt,
Gelijkenis. Opdondrcn , dan een bofch van kielen > als een teelt

Van frrandgevogelt , dat
,
gebroet in zomerdagen,

Nu eerfl in eene vlucht de toght van ftrand durft waegen,

En fpreit zich dichter dan een regen over 't zout

Der zee , en blint de zon, als 't zich geflooten hout,

In eene dichte zwarm, van niemant na te tellen.

Wat zietmen zeilen , wat bezaenen ginder zwellen !

Hoc groot een vloot leght daer met zijne rees gekaeit,

Wat vimmen hier een maght die op haer ankers dracit,

En wacht een voordewint om voort in zee te ftreeken.

Maer ziet gy verder nae de zuiderzeefche ftreeken,

viup vm -^
'

r heerlijk Magazijn , die haven afgefneên

het Hok : Met paalwerk * zietze niet als met ontfach. wy treên

rondom
'"' Hier monfters op den nek en vreeflijke oorlogsdraekenj

wet pael- Die uit hun mond de doot en vier , en donder braeken

:

werk be- Wanneer je vryheit , dier bevoolen aen hun wacht,
Jhoten»•','
daer de En 't recht des Occaens gekreukt wort en verkracht.
oorhgs-

j^jcr leggen aen de band * Griffoenen , Tigerdieren,
febepentn c,c'

i

leuren. En felle Leeuwen , elk verdeelt in hun bannieren.

Daer praelt de goudc Leeu manhaftig in 't kafteel

Van 't zwaere zeegevaerte , en gaept met open keel

Nae 't vyandlijke bloet. gins drijft hy in de baren,

Offleept een' bloetftreep langs zijn' wreeden muil en haeren.

Streek

* GrijToznen, Leeuwen , Tigers , Bergen , tfc. z,ïjn naemen vanfehepen.
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Streek d'porlogsgod hun eens deze yzre ketens af,

En bonsde 'tgruwzaem Hok weer open met zijn' ftaf:

Gy zoud den Olifant afgrijslijk hooren fchreeuwen,

En een vermengt gebrul van Wateroorlogsleeuwen

En Luipaerts, vliegende en onzweevende op den vloed.

De Steden danften zelfop 't water , lucht van voet.

De Harders dreigden met hun yzren ftok de wolven.

De Staertftar (leepte een' ftrael van zwavel langs de golven

:

Zy fpelde met haer roede een' feilen ftorm op zee,

En blixemde 't gewelt des vyands van de ree.

Men zou de Bergen hier al brandende zien zweeven :

Ja , bergen , die van hout en yzer famenkleven,

Geen Etna wijken , noch den gloeienden Vezeef,

Wanneer hy donderde , en zijn' vlam ten hemel dreef

Ineene vierorkaen,die,baritende aengewaflfen,

Leide al het Paradijs van 't vet Kampanje in aflen.

De Spiegel zette weer aen 't Kormantijnfche ftrand,

Op a Archimedes fpoor,de fchepen inden brant.

* Oudshooren , tot behoud van ftad en land gebooren,

Brak 's vyands hcirfpits in met zijn' metaelen hooren,

En trof hem op de borft , tot dat hy afgewoet,

De zee befmette , en hem vergulde met zijn bloet.

De Mauritaenfche leeu , de fnelle tigerdieren,

Die op Kaukaes en zijn befneeude klippen zwieren,

En wreede draeken in het Lybiaenfch geweft,

Verdaedigen alleen met eenen mond hun neft.

Maer fchoon een Hydra weer ten poel quam uitgeftreken

Met zeven koppen , elk gefpitftom zich te wreeken,

En braekte Cerberus uit zijn drie muilen weer

Een ganfche zee van vier , zijn hoogmoet lagh ter neer

:

Hy

et Archimedes tvifl de (Iraelen van de ynmet yulk een kracht te doen affluiten vangtootefpie-

gelgU\en , dat\e de vyandlijke fchepen van den Roomfchen hoofmetn Marcel in den brant

flaeken.

h Ee*Qorhgsf{hip,naedeitHeere Burgermeefier Oudshoorn genamt.
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Hy blafte , doot van fchrik , de poort des afgronds open,

En zagh al 'tongediert verbaeft het veld verloopen,

Als onze Zeeleeu , moe zijn' doodelijken wrok
Te kroppen , dreigde met den klaeu , enflak een klok

Al t'evens op uit meer danhondert kopre monden

;

De Zeedraek arftwoorde , en de dolle waterhonden

Uit zoo veel monden mee naebaften met een barft

;

Dat aerde en hemel fchokte , en Nereus zelf, geparft

In enger kil, ontdook de vlamme en donderklooten,

Ten kopren oven van hun keelen uitgefchooten.

Hier onder moght de Roos verfchynen, op haer'fteel

Zoo preuts en heerlijk opgelooken , maer geheel

Omzet met doornen van metael, niet aen te raeken

Als met ontzach en fchroom , waer voor de Ridders waeken >

Gclijkze meê de Maeght befchermen , en een ry

Van Landen, die men zou fpanfeeren zien langs 't Y.

Macr veiliger is 't hen niet in den flaep te ftooren.

Zy zijn oplopende en verflindende in hun' tooren.

En niemant, hoe gehart , viel in hun ongenaê,

Als tot zijn ongeluk en onherhaelbre fchaê.

Hoe nader mijn gedicht aen 't einde fchijnt te fpocien,

Hoe minder ik mijn' trant en rijkdom kan befnoeien.

Gy ftroomt den dichter , die zich kittelt in uw' lof,

Geduurig ryker toe met eenen vloed van ftof

;

ó Stroomgod , daer gy op uw fchulpkarros gereden,

Uwe enge boorden ziet gezegent met twee fteden,

Aenuwezuiderzy,en,daergein 'tnoorden ftreeft,

Een kroon van Dorpen , die als gy ,
geen weêrgae heeft.

Hetfcheeprijk Nieuwendam, de Schellingwoufche velden,

Buikfloot en Durgerdam , voorzien van waterhclden

:

En geeft uw plas den lof, waer opze billijk praelt,

Dat zy Zuidholland van Weftvriefland deelt en paelt.

GtVykmt. Niet anders fchijnt de zon veel grooter in on ze oogen,

Wanneerzc, 't aengezicht reets van een wolk becoo^en,

Haer
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Haer cïaghvaert heeft volend, en zinkt met weitfer zwier,

En gloeiende om het hooft met breeder glans en vier,

In 't koelbad van de zee. noch moet ik voor ufpreeken, ooryek

Al wenfcht mijn zangheldin de dichtmaer afte breeken. VT '?
ovt!'

,, - TT... 1 • 1 • 11 1 .
vloeien des

k W il uw groothartigheit en eedlen moet , te blind rftwms.

Van 't onverftant mifduit, tot eigenbaet gezint,

Vcrdadigen. men zegt ; dat gy uit bittren tooren,

Zomwijl de golven preft met uwen onweêrhooren,

En drijftze, daar geen (luis hun woeften oploop fluit,

Ter Hooftftede in , met een aenfehennend ftormgeluit,

Verdrinkt de kelders, parft de pakhuisdeuren open,

En komt tot voor de Waeg en 't heilig Raedhuis ftroopen $

Om dat de Stad, zoo rijk van uwe gonft beftraclt,

Niet met uw wapen, maar den naem des Aemftels praelt.

Als ofgc, dronken van de zoete nektartoogen,

Nu dubble zonnen zaeght met uw benevelde oogen,

En raezend van den wijn,zoud plondren in een' toght,

Het voordeel zoo bezorgt de koopftad toegebroght,

En op uw' eigen rug tot aan de wal gedraegen.

Neen ! dat's uwgrootfche ziel mifverwenen belaegen.

Gy deelt de weldaên uit , en wacht op lof noch loon

:

Dat's goddelijk, dat voegt uw koninklijke kroon.
5

Tisu genoegh de Stad te zeegnen met uw baren,

Dat vlecht een eeuwig loof om uwe grijze haeren.

En valt eens Amfterdam, ('t val noit) want niets met recht

Zich d'eeuwigheit belooft : het trots Kartage leght

Gedolven onder zee, en Rome, in top gewaflen,

Als 's aerdrijks monarchin, begraven in haeralTchen,

Door 't woeden van den tijtj noch blijft uw deugd in riant.

Die lacht de jaeren uit enwaternood en brand.

Maer was alleen uw naem aen Amfterdam gebonden,

Ik zach met haer uw faem van 't zelve vier verflonden.

Maer 't fchijntme toe, en ook beveiligt het gerucht

Mijn gifling, dat uw plas verbaeft te rugge vlucht,

S <A- k
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Als een noordvvefterftorm komt op zijn vlerken gieren,

Zet al dekuft in brant, en dooft des hemels vieren

:

Zy vlucht, uit hoogen noot gedwongen en geparft,

Wanneer die ftoker ia denmond van Teiïel barft,

En (leekt d'alarmtrompct. dan rukken Nereus baren

Byeen, en in denfchootdèr Zuiderzee gevaeren,

Vervullen fchiclijk met een fpringvloed zijne kolk

;

Die overftortende, als eenzwangre zomerwolk,

Den Yftroom dwingt voor dat gedrang te rug te wijken,

Te fpringen over 't perk van burgwal , boort en dijken,

En in een ruimer kil te fchuilen , tot de zee

Den aftocht blaeft, en fleept het dooiend water mee.

Men ziet uw ftroomnat zelf fchoorvoetende verdwaelen,

Als 't wort geparft zoo wijt te fpringen uit zijn paelen,

d'Ondankbre lafter byte op hare tong voortaen,

En tuig, dat d'Ygod naer geen titel heeft geftaen.

Ëdam men Het zuivelrijk Edam beveftigt, 't geen wy zongen

;

"1'm'ge-'
-^at 5 door net ^er verzoek des rijken vloeds, gedwongen,

ntemt. Den naem van Ydam heeft verwiflelt in Edam.

Het r Maer wiert de Hooftftad eens gedreigt met vier en vlam,

Iftfr "oen
^n *n ccn krijgsverraet van vyand overvallen,

d< stad -, Dan zoudge zelf het Y zien blank ftaen voor de wallen,

Tot heil der Stad , door zijne oplopentheit gered :

Men zagh hem over beer en fchutfluis voortgezet,

En boven zoom en dijk van 't platte lant gewaflen,

Het aerzelende heir vervolgen met zijn plaflèn,

En fchempen op den rug de vluchtelingen nae.

Dus gaf zijn inbreuk nut , al wiert hem die tot fchaê

Vcrweeten , van ondankbre en hatelijke tongen,

Die liever zagen 't land van tieranny gedwongen,

En d'onderdrukte Stad verdronken in het bloet,

Als eigen kroft en wei te wed gaen in den vloed.

alrt van al Gy moogt 6 Amfterdam op uwen Hooftftroom boogen,
de nabiw £00 ver uw zeikn , al de winden onder d'oogen

Lavee-
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Laveeren , en van moet gezwollen op dien naem,

Vermoeien met zijn' lof den hooren van de faem.

Hy zet u glory by , enfchat, vermaeklijkheden

En flerkte , en wijd u in tot koningin der Steden,

En met den Aemftelftroom (die nu zijn broeder groet

Uit liefde , en valt om hem u williger te voet

)

Zich fpreiende op uw' grond met onbekrompe toornen,

Boud uw verheven troon op 't harte van twee ftroomen.
Daer al de naebiiurfteên , die d'edle Maesftroom fchaeft,

En in wiens oog de Rijn zich onder 't zand begraeft,
;

Die 't zuiderzeenat zien bevlocrt van uwe kielen,

En daer de Vechtftroom rolt met zilvre waterwielen,

En die de Merwe , Lek , en Yflel deelt en kuft,

U eeren , en bezien uw heerlijheit met luft.

Gy Vaders , die ten top van Staetbewint geheven

In Gi/sbrechts waterftad , zoo ver de kielen ftreven,

Een lieffelijken geur van uw rechtvaerdigheit,

En onbefproken zorg en trou, door 't aertrijk fpreit

$

Voor wie zich d'Ygod buigt, en luiftertnae uw reden,

Gelijk hy zelfwort op zijn zetel aengebeden,

Van andre vlieten, om zijn deugden en gezagh

:

Gy fielt alleen zijn' naem zo heerlijk in den dagh.

Hy fchept zijn' glans uit u. de koningin der vieren,

Die 's nachts om 's hemelskloot en ftarreriemen zwieren,

Heeft dus haer' gloed tot een fchenkaedje van de zon,
Die bintze aen haren wenk , als aller lichten bron.

Had uw beleit, en zy , die moedig voorgetreeden,

Uw loflijke amptenmeê ten dienftvan'tlandbekleeden,

In hunnen tijt , (terwijl hun zielen vanom hoog
Uw vlijt begunfligen met een vervroolijkt oog)
Niet opgewaekt, den vloed gefchuurt, verdeelt met paelen

En havens , en een ry van gadelooze Waelen,
En 't nat in naeuwer wed gedreven , om den toom
Te vieren , aen den bouw der HooMede op den ftroom 5

S z Dan

iw
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Dan klonk de naemvan't Y, in 't ongeftuimig woeden
Van vlot noch fchip bezocht, niet verder als zijn vloeden;

En zijne krans van riet, was noit door Nereus hand
Verwiffelt, in een kroon van gout, met diamant

En paarlen ingeleit : gelijkze noch haer ftraelen

Verfpreit op kruifien, die in 't goude ichiltveld praelen,

Aen zijn vermaerde plas en Amfterdam gemeen.

Dus houd hy zijnen lofvan uw verftand te lee^

Op dien doorluchten naem fchijnt myhet Y, ten teeken

Van zijne eerbiedigheit , beneden 't peil geweeken,

Met nederiger zwier te ruiflehen langs het ftrand.

sejluitvan Gelijk mijn zanggodin, hier eindlijk mee gelant,

~ Geen maghtiger geftarnt kan met haer' graedboog ichieten,

Als 't geen de heirbaen wijft door alle zeen en vlieten,

En kemt de golven glat, en ftreelt het woedend meer.

Dieswerptze, in fchaduwvan dien glans, het anker neer.

U I T.

BLAD-
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